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Актуaльність піднятої проблемaтики полягaє в тому, що історичнa 
спaдщина укрaїнського козaцтва, як вaгома aрхетипнa складовa форму-
вання укрaїнського нaроду, постійно перебувaє в полі зору широкого колa 
фaхівців (істориків, етнологів, aрхеологів, літерaтурознавців, aрхеогрaфів 
тощо) і тому нaлежить до вaжливих міждисциплінaрних сфер, що по-
требують вироблення узaгaльненого уніфіковaного бaчення. Aдже впро-
довж тривaлого історичного періоду історія укрaїнського нaроду булa 
сфокусовaнa в контексті генези тa історичної еволюції укрaїнського 
козaцтва, a поняття «укрaїнець» і «козaк» були й донині залишаються 
синонімами як у внутрішньому сприйнятті, тaк і в зовнішній іденти-
фікaції укрaїнського етносу. У нaйсклaдніший історичний період укрa-
їнське козaцтво, піднявшись від стихійних соціaльно-мілітaрних форм, 
стало вирaзником тa провідником зaгaльноукрaїнських тенденцій роз-
витку укрaїнського нaроду, очоливши національно-визвольний та соці-
альний рух, відродивши держaвотворчі перспективи тa прогресивний 
економічний уклaд, знaчно піднісши духовний потенціaл укрaїнців1. Тому 
метою зaпропоновaного дослідження є якомога ширший, комплексний 
підхід до проблеми тa висвітлення елементів субкультури укрaїнського 
козaцтвa в контексті формувaння бaзових aрхетипів укрaїнців. 

Актуальною залишається потреба в узагальненому міждисциплінар-
ному підході до основоположних засад козацької владно-устроєвої орга-
нізації та звичаєво-правової культури, її висвітлення через призму регу-
лювання цивільно-кримінальних правовідносин як в козацькому середо-
вищі, так і в українському соціумі загалом. Тому нагальним є комп-
лексний зріз історичної тяглості сприйняття козацької правосвідомості як 
явища звичаєвої культури українців. Адже практики правничо-судових 
інституцій, які витворилися й функціонували в Запорозькій Січі впродовж 
XVI–XVIII ст., увібрали в себе не лише тогочасні козацькі звичаєво-
———————— 

1 Гурбик А. Козацька звичаєво-правова культура // Українська етнологія. Навчаль-
ний посібник Київ, 2007. С. 236-252; Його ж. Субкультура українського козацтва // 
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правові норми та світоглядно-релігійні установки, але й стали генетич-
ними послідовниками сакрально-мілітарних традицій часів Київської 
Русі, Галицько-Волинського, послідуючих Київського та інших укра-
їнських князівств. З точки зору історичної перспективи це мало неабияке 
значення, оскільки з другої половини ХV ст., з остаточною ліквідацією 
удільних князівств, на українських землях почали утворюватися адмініст-
ративно-судові органи тих держав, до складу яких вони виявилися 
інкорпорованими (Великого князівства Литовського, Королівства Поль-
ського, з 1569 р. – Речі Посполитої, Угорщини, Молдавії). Попри те,  
що уряд Речі Посполитої вбачав у козаках своїх підданих, а з середини  
ХVIІ ст. на Запорожжя формально поширилася влада українських геть-
манів, а згодом і зверхність московського царя, в межах так званих 
«Запорозьких Вольностей» витворилася і функціонувала своєрідна зви-
чаєво-правова культура, яка значною мірою визначалася принципами 
військової демократії та мала відчутний релігійний контекст2.  

У ранній період створення перших протосічей та окремих куренів 
українські козаки, спираючись на свій попередній досвід, встановлювали 
певні норми суспільного співжиття, виробляли відповідний обставинам 
правовий світогляд, чинили часом відмінне в конкретних проявах, але 
загалом тотожне в його основних рисах судочинство. При цьому, навіть 
за умов домінування в правовому житті державного законодавства (Ста-
тут ВКЛ 1588 р.), територіальні громади українських земель мали своє 
самоврядування та збиралися на віча-копи не згідно статутових артикулів, 
а «згідно давнього звичаю»3. Попри те, що в практиці регулювання 
цивільно-кримінальних правовідносин запорожці демонстрували обізна-
ність із юридичними актами сусідніх держав, все ж найбільш коректним 
висновком щодо сутності козацького права можуть бути твердження 
французького історика ХVIІІ ст. Жан-Бенуа Шерера про те, що козацтво 
радше жило за батьківськими звичаями, аніж за законами, навіть в того-
часному їх розумінні. Адже в умовах запорозької вольниці козацькі 
товариства мали сприятливі умови для правотворчості4. 

———————— 
2 Гурбик А.О. Запорозька Січ і формування органів суду в Українській державі // 

Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку (Матеріали 
республіканських історичних читань). Київ, 1991. С. 85; Гурбик А.О. Християнська 
звичаєва культура запорозького козацтва // Чорноморська минувшина: Записки Відділу 
історії козацтва на півдні України. Вип. 8. Одеса, 2013. С. 11-31.  

3 Центральний державний історичний архів України в м. Києві (далі – ЦДІАУК),  
ф. 25, оп. 1, спр. 45, арк. 10.  

4 Лазаревський А.М. Суды в старой Малороссии // Киевская старина. 1898. № 7-8.  
С. 96; Шерер Ж.-Б. Літопис Малоросії, або історія козаків-запорожців та козаків 
України, або Малоросії. Київ, 1994. С. 179. 
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Загалом козацька звичаєво-правова культура являла собою симбіоз 
українського звичаєвого права, елементів німецького магдебурзького (яке 
потрапило в Україну через Польщу у модифікованому вигляді) і поло-
жень статутів ВКЛ. Слід також враховувати турецько-татарський, поль-
ський та російський впливи на певні сторони січового повсякдення, права 
й судочинства. Причому всі вказані запозичення і впливи не мали чіткої 
прив’язки до якогось певного джерела, оскільки «козацьке право» мало 
усний характер і не потребувало поклику на кодифіковане писемне 
законодавство. Як правило, січовики вирішували усі суспільні правовід-
носини «стародавнім військовим звичаєм, словесним правом, здоровим 
глуздом» і умисне уникали як посилання на першоджерела (відомості про 
які, найвірогідніше, були втрачені), так і писемної фіксації й кодифікації 
козацьких звичаїв (до сьогодні дослідникам не вдалося віднайти цілісних 
кодексів козацького права), «побоюючись, щоб вони не змінили їхні 
вольності»5. Головне ж, думається, полягало в тому, що усе козацьке 
право являло собою не стільки механічну суму обов’язкових норм спів-
життя, скільки варіативну та гнучку модель правової поведінки і мис-
лення, співвідносного з нормами моралі та релігійного вірування, а тому 
не могло бути механічно втиснуте в прокрустове ложе традиційного 
законодавчого зводу. Через це уся звичаєво-правова культура україн-
ського козацтва була ближчою до прецедентного права. Звідси походила 
й складна поетапність та багаторічність перетворення новоприбульців у 
повноправних козаків, оскільки новобранець мусив призвичаїтися до 
січового життя, засвоїти логіку дії й нюанси козацького права, мораль і 
християнський козацький світогляд, пройти певні етапи духовного вдос-
коналення, випробування й ініціації.  

Характерною рисою козацького судового процесу був тотожний 
розгляд як справ кримінального характеру, так і цивільного. Вагомими в 
судочинстві визнавалися різноманітні речові й писемні докази (знайдені 
крадені речі, розписки про позику грошей тощо), свідчення посадовців 
(що оглядали місце злочину, спірні землі і таке інше) та очевидців, 
зізнання сторін (навіть здобуті під тортурами). Судовий процес проходив 
в усному порядку і мав загальний характер. Втім, у важливих справах та 
за присутності військового писаря вівся письмовий протокол допиту. 
Важливою процесуальною дією в козацькому праві було встановлення 
всіх деталей розслідуваних подій та мотивів скоєння протиправних діянь. 
Часто січовий суд звали «простим швидким і правим», оскільки при 
першому зверненні потерпілих чи спірних сторін відповідна інстанція без 
тяганини («волокіти») виносила справедливий, згідно з козацькими 

———————— 
5 Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків: У 3 т. Т. 1. Київ, 1990. С. 188.  
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звичаями, вирок і домагалася, щоб сторони процесу із ним погодилися.  
У противному разі невдоволені зверталися до вищих січових інстанцій, 
які остаточно вирішували справу, навіть при незгоді когось із позивачів. 

У випадках, коли підозрюваний не викликав довіри, намагався при-
ховати обставини розслідуваних подій або заплутати справу, до нього 
застосовували попереднє ув’язнення у військову чи паланочну в’язницю 
або пушкарню. Там щодо таких правопорушників застосовувалися тор-
тури, й досвідчені судді чинили остаточний суд «по самій справедливості, 
зрілим оком». Загалом тортури були широко відомою слідчою дією в 
українських громадських копних судах ХVI–ХVIІІ ст., які функціонували 
на основі усних звичаєвих норм. У джерелах вони іменувалися «мука», 
«проба», «тортура», «квестія», «конфессан», «екзамен» і мали на меті 
добитися зізнання злочинця у скоєні цього й ранішніх злочинів та вка-
зівки на своїх спільників6. 

Коли ж підозра падала на когось із відомих козаків, які мали чималі 
заслуги перед січовим товариством, то громада загалом або ж січова 
старшина чи духовенство брали такого козака на поруки, тобто звільняли 
від ув’язнення й гарантували, що до суду він буде вести себе благочинно, 
при першій же вимозі постане перед суддями (не втече) й не буде зава-
жати з’ясуванню обставин судової справи7. Водночас козацькому праву 
була відома й так звана тимчасова порука, коли запідозрених у злочинах 
товаришів віддавали під нагляд родичів у зв’язку з суворими приписами 
церковного календаря «в нинішні пісні дні першої седмиці щодо того 
вбивства насилля чинити не слід» (1762 р.)8. Такий важливий судовий 
інститут, як взяття на поруки, набув значного поширення в тогочасному 
українському звичаєвому праві і мав забезпечити територіальні громади 
від протиправних діянь підозрюваних осіб та відшкодування (тими, хто 
поручався) заподіяних останніми збитків у випадку їх втечі9. 

Важливою передумовою завершення слідства в козацькому судочин-
стві було не лише чистосердечне зізнання підозрюваного, але і його 
каяття в скоєному та відмова від подібних дій у майбутньому. Січові 

———————— 
6 Черкаський І. Громадський (копний) суд на Україні-Русі ХVI–ХVIІІ вв. // Праці 

комісії для виучування історії західньоруського та вкраїнського права. Вип. 5. Київ, 
1928. С. 463-480. 

7 Скальковський А.О. Історія Нової Січі, або останнього Коша Запорозького. 
Дніпропетровськ, 1994. С. 134-135; Гурбик А. Самоврядні засади громадського судочин-
ства на українських та білоруських землях у складі Великого князівства Литовського // 
Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Рівне, 2017 р. С. 43-48.  

8 Скальковський А.О. Історія Нової Січі… С. 136. 
9 Черкаський І. Громадський (копний) суд на Україні-Русі ХVI–ХVIІІ вв. С. 427-443; 

Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. Т. 1. С. 189. 
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судді навіть вдавалися до умовлянь, щоб злочинці щиро покаялися, а 
підтвердженням їхньої подальшої благопристойної поведінки могла бути 
лише церковна присяга, яка здійснювалася із залученням сакральних 
речей та Біблії. Означенні дії в подальшому досить істотно впливали на 
вироки козацьких судів. І коли скоєний козаком злочин не був тяжким, не 
носив рецидивного характеру, а сам січовик щиро зізнався та каявся у 
скоєних гріхах, то таких винуватців прощали й звільняли від судового 
покарання. Теж саме стосувалося тих злочинців, які добровільно прихо-
дили в Січ зізнаватися в скоєних правопорушеннях та щиро каялись. 
Тому січова старшина неодноразово зверталась до таких ватаг, щоб 
«йшли на покаяння добровільно в Січ без сумніву, і в тому, що тинятися 
й красти не будуть, у Січовій церкві заприсяглися б, після чого й будуть 
Кошем всі прощені»10. У тих же випадках, коли зізнання не було щиро-
сердечним, а здобувалося через свідчення інших чи тортури, то навіть 
подальше визнання злочинцем своєї провини не пом’якшувало вирок, і 
останній виносився згідно тяжкості скоєного злочину (від тілесної муки 
коло ганебного стовпа до страти на шибениці)11. 

Сукупність правових звичаїв, які склалися в Запорозькій Січі й об’єд-
нувалися поняттям «козацького права», мали досить складну й взаємо-
узгоджену систему трактування самого поняття злочину та цілої низки 
покарань за його скоєння. Важливою рисою звичаєвого січового судо-
чинства було те, що за протиправну діяльність козаків призначалась лише 
видова приналежність покарання (ув’язнення навколо стовпа чи гармати, 
биття киями тощо), але при цьому не регламентувалась його міра. 
Остання могла залежати від різноманітних пом’якшувальних та обтяжу-
вальних обставин і попереднього (благочестивого чи ні) життя засуд-
женого. В залежності від такої репутації січовики самі визначали, скільки 
«всипати» київ прив’язаному побратимові12. 

Під трактування як злочинні в Запорозькій Січі підпадали всі проти-
правні (аморальні) діяння, які завдавали шкоди запорозькій спільноті 
загалом чи окремій особі, зокрема, її честі, здоров’ю, життю, або ж май-
нові збитки. У військовій сфері злочинами вважались зрада, боягузтво, 
дезертирство, вбивство побратима (на війні чи в розбої), заподіяння тілес-
них ушкоджень, пияцтво під час військового походу тощо. У повсякденні 
січовиків до злочинів відносились розбої, грабежі, крадіжки, перехову-

———————— 
10 Скальковський А.О. Історія Нової Січі… С. 131-132. 
11 Грозовський І. Звичаєве право Запорозької Січі // Радянське право. 1991. № 10.  

С. 91.  
12 Усенко І.Б. Звичаєве право // Юридична енциклопедія. Т. 2. Київ, 1999. С. 566-

568; Грозовський І. Звичаєве право Запорозької Січі. С. 59. 
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вання злочинців чи неправедно набутих речей, недонесення про злочин-
ців, несплата боргу, взаємні сварки та несправедливі грошово-майнові 
претензії тощо. Злочинним також вважався у січовиків зв’язок з жінкою 
чи приведення жінок на Січ, оскільки на території останньої побутував 
звичай безшлюбного козацького життя13. 

У системі вироків та покарань, що виносилися козацькими судами, 
найпоширенішими були приковування до ганебного стовпа чи гармати, 
биття киями чи батогом, тілесні ушкодження, грошові штрафи та кон-
фіскація майна (товару). Поширеними також були й смертні вироки 
(шибениця, залізний гак, паля, утоплення), які виносилися за особливо 
тяжкі злочини. Відмічаючи суворість «козацьких законів», дослідники 
пояснювали дану обставину небезпечними військовими умовами життя 
січового товариства на порубіжжі, необхідністю тримати «залізну дис-
ципліну» щодо новобранців, які нерідко були людьми сумнівної репу-
тації, а також неповним соціумом, тобто відсутністю жінок, які могли б 
пом’якшити сувору козацьку вдачу. Якщо ж говорити про «суворість» 
козацького права, то тут слід відзначити кілька суттєвих моментів. По-
перше, передбачені за певні види злочинів смертні вироки були не такими 
вже й часто вживаними нормами, через перебування в Січі загалом до-
сить достойних людей. Дану обставину відзначали й козацькі літописці: 
«Злодійство і підступність поміж ними не водиться, а якщо ж трапиться, 
що хтось візьме путо або канчук, то за це винного вішають на гілці 
дерева». Хоча, з іншого боку, вказані літописцем незначні крадіжки (в 
інших гуманніших правових системах за них передбачались лише штрафи 
або ув’язнення) нібито не заслуговували такого радикального покарання. 
Чужоземці ж уточнювали вказану звичаєво-правову норму: «Якщо йш-
лося про велику крадіжку або коли він козак уже крав раніше, то після 
того як він вистоїть під стовпом належний час, його вішали на цьому 
стовпі»14. В цьому відношенні козацьке судочинство значно не виді-
лялось своєю суворістю із загальноукраїнських звичаїв, хоча б виходячи з 
того, що у свідомості українських селян XVI–XVIII ст. смертна кара 
загалом не асоціювалася із чимось екстраординарним15. 

Іншим полюсом були так звані м’які покарання, коли правопо-
рушника засуджували умовно (при відшкодуванні ним усіх збитків та 
вибаченнях), коли не страчували годувальника сімейства, а смертний 
———————— 

13 Шерер Ж.-Б. Літопис Малоросії… С. 63. 
14 Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки / Пер. із староукр. Київ, 1992. 

С. 25; Шерер Ж.-Б. Літопис Малоросії… С. 180. 
15 Акты о копных и панских судах. Т. 1. Київ, 1897. С. 224; Гурбик А.О. Копні суди 

на українських землях у XIV-XVI ст. // Український історичний журнал. 1990. № 10.  
С. 110-116. 
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вирок замінювався киями тощо16. Але найважливішими умовами козаць-
кого права були невідворотність покарання для усіх без винятку поса-
довців Запорозької Січі й не кулуарне, а публічне осудження право-
порушника (що за українським звичаєвим правом позбавляло останнього 
«доброго імені» й репутації в товаристві та при повторних злочинах 
передбачало найсуворішу кару). Також даний аспект свідчив про високий 
рівень козацької правосвідомості, оскільки метою покарання були не 
лише «перевиховання» злочинців та відшкодування матеріальних і мо-
ральних збитків, але й привселюдна «наука» усьому співтовариству. 
Вказане розуміння інституту покарання в досліджуваний період не було 
козацькою особливістю, а становило загальноукраїнську характерність17. 

Висвітлюючи конкретно-історичні прояви козацького карного права, 
зазначимо, що в практиці січового судочинства поступово оформилася 
чітка система покарань за основні види злочинів. За незначні право-
порушення й провини винуватців просто приковували до ганебного 
стовпа або гармати без призначення ударів киями, а лише для осуду 
співтовариством (за непокору чи зневагу до старшини; допоки не повер-
тав борг чи відшкодовував нанесені збитки тощо). Саме так був пока-
раний козак Пашківського куреня Федір Литвин за те, що по-розбій-
ницьки відібрав коня у свого побратима (1758 р.), а в 1770 р. до стовпа в 
Січі прив’язали дезертирів, яких попередньо висікли киями на базарі. 
Вказане покарання застосовувалося переважно до незначних правопо-
рушників і було швидше засобом морального впливу, оскільки перево-
дило підсудного в розряд неблагонадійних осіб, щодо яких при повторних 
порушеннях козацьких звичаїв вже допускались більш жорсткі вироки. 
Схожим покаранням в українському звичаєвому праві було водіння злодія 
по селу чи місту з повішаними на нього вкраденими речами чи знаряддям 
злочину18. 

Ганебний стовп, який одразу ж зводився в кожній новій Запорозькій 
Січі на січовому майдані, та в’язка готових київ коло нього слугували 
наочним застереженням для січовиків, навіть коли коло стовпа не було 
прив’язано злочинця. Але все ж головним щодо прикованих до стовпа 
правопорушників було тілесне покарання. У певних випадках це було 
чітко визначене кошовим отаманом чи військовим суддею число ударів 
киями (50, 100 і більше). У переважній же більшості, згідно з козацькими 
———————— 

16 Цит. за: Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. С. 191. 
17 Скальковський А.О. Історія Нової Січі… С. 131; Акты о копных и панских судах. 

Т. 1. С. 225. 
18 Гурбик А.О. Правові уявлення та народна правосвідомість // Українське суспіль-

ство на зламі середньовіччя і нового часу: нариси з історії ментальності та національної 
свідомості. Київ, 2001. С. 57-70.  
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звичаями, січовики мали право без міри «всипати київ» прикованим на 
майдані злочинцям. Оскільки присуджені терміни перебування біля га-
небного стовпа були різними (1, 3, 5 і більше днів), то щоденне покарання 
киями приводило до значних травмувань та навіть смерті підсудного, 
якому при цьому доводилось ще й вислуховувати докори, образи, пов-
чання. Саме цю обставину відзначав свого часу Ж.-Б. Шерер19. В окремих 
випадках авторитетні у товаристві січовики, присуджені до подібного 
виду покарання, могли бути звільненими від нанесення побоїв, оскільки 
викликали загальне співчуття до себе. 

Позбавлення правопорушників волі в Запорозькій Січі через прико-
вування до ганебного стовпа чи гармати (що сповіщала про значні події) 
на майдані, а також ув’язнення під «чесний караул» до січової або па-
ланкової в’язниці, інколи пушкарні, застосовувалися переважно для попе-
реднього досудового розслідування справи або коли засуджений чекав 
виконання вироку (поки з’явиться інший злочинець, який виступить у 
ролі ката, чи до завершення відповідного періоду християнського кален-
даря – приміром, під Великий піст злочинців не страчували). Практично 
ніколи ув’язнення злочинців не застосовувалося як окремий вид пока-
рання, а сприймалося лише як допоміжний черговий етап козацького 
судочинства. За певних конкретних обставин козаків карали не позбав-
ленням волі (в комплексі із «киями»), а лише конкретним тілесним 
покаранням та відпускали. Це могли бути випадки, коли кошовий ви-
носив такий вирок, і тут же його охорона приносила киї, примовляючи: 
«Ну, лягай, братчику! Ми тебе проучимо, як правду робити»20.  

Окрему групу тілесних покарань відповідно до козацького права 
становили тілесні ушкодження кінцівок. Зокрема, за п’яний розбій та 
нанесені ножові поранення побратимам злочинця карали «уломленням 
однієї ноги на сходці», а за «більші вини переламували руку й ногу»21. На 
решті території України подібні тілесні ушкодження теж практикувалися, 
але свідчити про їх масовість не доводиться. Зокрема, норми магде-
бурзького права, які діяли на українських землях у XIV–XVIII ст. і були 
модифіковані стосовно місцевих умов, передбачали каліцтво злочинця за 
незначні крадіжки: «Хто вкраде 3 і більше злотих, має бути повішений, а 
коли вкрав рій, який вартує менше 3 злотих, бити палками, обтяти 

———————— 
19 Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. Т. 1. С. 192-193; Мышецкий С.И. 

История о казаках Запорожских. Одесса, 1852. С. 57-58; Шерер Ж.-Б. Літопис Мало-
росії… С. 180.  

20 Цит. за: Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. Т. 1. С. 191, 196; Устное 
повествование, бывшего запорожца, жителя Екатеринославской губернии и уезда, селе-
ния Михайловки Никиты Леонтьевича Коржа. Одеса, 1842. С. 13-21. 

21 Скальковський А.О. Історія Нової Січі… С. 133. 
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волосся, шматок вуха або носа, а коли немає вуха роблять знак на 
обличчі. Злодіїв значать тільки тих, які крадуть вдень. За першу крадіжку 
на обличчі зробити знак, за другу – відрізати вуха, а за третю – на чолі 
випалити хрест»22. 

Згідно з українським кодексом звичаєвих і правових норм «Права, за 
якими судиться малоросійський народ» (1743 р.) теж передбачалися 
тілесні ушкодження злочинців. Останні, як власне, і смертні вироки обо-
в’язково мав виконувати спеціальний містр (кат), але не в кожному місті, 
та й навіть регіоні, посади останніх були зайняті. Наприклад, у 1710 р. 
члени магістрату м. Кременця зазначали, що не змогли виконати ви-
значені ними судові покарання та стратити злочинців, бо не знайшли 
відповідного ката навіть в сусідніх містах. У тих же випадках, коли ви-
конавці тілесних ушкоджень приступали до тортур, то їм передбачалось 
«городове жалування», з чітким визначенням сум за конкретні дії23. 

Найсуворішою мірою покарання в козацькому праві була смертна 
кара, яка призначалась за найтяжчі злочини. В залежності від моральних 
якостей правопорушника, такою могло стати згадуване вже биття коло 
ганебного стовпа, яке часто завершувалося для закоренілих злочинців 
забиттям до смерті. Саме так був покараний козак Сухий, якого за 
крадіжки було забито киями в 1746 р. За інші важкі злочини (або кілька 
незначних) січовики застосовували повішення злочинця. Шибениці були 
влаштовані у кожній паланці Війська Запорозького Низового. Ставились 
вони над людними шляхами і складалися з двох стовпів з поперечиною 
зверху. Оскільки у запорожців не було «штатного» ката, то повішання 
винуватця здійснював наступний у черзі на покарання злочинець. Із цих 
мотивів засуджений до страти ще міг тривалий час жити, чекаючи появи 
чергового засудженого. Інколи злочинець сам під’їжджав під шибеницю, 
йому накидали петлю на шию й проганяли коня. За певні злочини 
засуджених вішали вверх ногами або на залізному гаку за ребро. Страти 
через повішання практикувались у січовиків практично протягом усього 
періоду існування Запорозької Січі24. 

———————— 
22 Groicki B. Porządek sądów і spraw miejskich Prawa magdeburskiego. Poznań, 1760.  

S. 143. 
23 Архив Юго-Западной России, издаваемый временной комиссией для разбора 

древних актов. К., 1869. Т. 1. Ч. 5. С. 209-210, 229, 240-241; Гурбик А.О. Міське само-
врядування та самоврядні засади сільських громад // Історія української культури: У 5 т. 
Т. 3: Українська культура другої половини XVII–XVIII століть. К., 2003. С. 248-252; 
Права, по которым судится малороссийский народ. Киев, 1879. Гл. 25, арт. 13, п. 1, 2.  
С. 753.  

24 Скальковський А.О. Історія Нової Січі… С. 134. 
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Звільнити від смертної кари козака, засудженого до страти (і ши-
бениці, зокрема), за звичаєм могла дівчина, яка готова була вийти заміж 
за злочинця. За умови взаємної згоди його звільняли й справляли він-
чання й весілля. Вказаний звичай мав не лише загальноукраїнську ха-
рактерність, а й був поширений у Європі. Дослідники українського 
звичаєвого права вказували на поширеність таких випадків, коли наречені 
випрошували в судах від смертної кари чоловіків і одружувалися з ними, 
аж до ХІХ ст.25 

Посадження на палю, як вид страти злочинців, у запорожців вико-
ристовувалося не часто, бо козаки не бажали уподібнюватися до поль-
ських старост і жовнірів, які страчували таким способом і козаків-
повстанців26. Страчених козаками злочинців заборонялося під страхом 
смерті знімати з шибениці чи палі, і так вони залишались тривалий час 
для остороги іншим, аж поки не розсипались. 

Інколи в Січі допускалися страти через потоплення неугодних «агіта-
торів» чи злочинців. Потопленням карали і тих, хто не дотримувався 
дисципліни й допускав пияцтво у морському поході27. 

В особливих випадках козацьке право передбачало за вбивство свого 
побратима покласти злочинця в домовину й закопати разом із убитим.  
У XVIII ст. чужоземці так описували цей звичай: «Якщо один козак має 
таку злостивість, що вб’є другого з умисним наміром, то його кладуть на 
тіло вбитого і їх ховають в одній могилі. Цей звичай вже зник в Малоросії 
[Україні], але він зберігався в запорозьких козаків аж до кінця їх існу-
вання»28. Незважаючи на передбачені козацькими звичаями жорстокі 
покарання, сучасники все ж відзначали, що через миролюбиву вдачу 
козаків (та й українців загалом) останні застосовувалися не так часто. 
Зокрема, Ж.-Б. Шерер писав: «Жодна нація не виявляє стільки помір-
кованості в незгодах, як мешканці України... Коли мешканці України 
б’ються, то завжди або навкулачки, або киями й майже ніколи не вжи-
вають холодної зброї»29. 

———————— 
25 Левицкий О. Обычай помилования преступника, избранного девушкой в мужья. 

Страничка из истории обычного права в Малороссии // Киевская старина. 1905. № 1.  
С. 89-97; Barwiński B. Wypraszania od kary śmierci w dawnym prawie polskim w XVI– 
XIX w. Pamiętnik Historycrno-Prawowy. Lwów, 1923. T. II. S. 26-27; Гошко Ю. Звичаєве 
право населення Українських Карпат та Прикарпаття XVI–XIX ст. Львів, 1999. С. 126-
127. 

26 Цит. за: Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. Т. 1. С. 194. 
27 Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. Т. 1. С. 194; Гійом Левассер де 

Боплан. Опис України. Київ, 1990. С. 71.  
28 Шерер Ж.-Б. Літопис Малоросії… С. 67. 
29 Там само. С. 69, 70. 
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Сучасники також відзначали, що в ході виконання судового рішення 
могло відбутися його пом’якшення, оскільки козаки «щадили тих, кого 
карали за першу крадіжку, або кого дуже любили», і навіть милували за 
важкі злочини. Помилуванню також підлягали особи, які зізнавалися в 
злочинних діях, та годувальники сімейств з малолітніми дітьми30. 

Існуюча на теренах Війська Запорозького Низового адміністративна 
система та звичаєво-правова культура загалом справили істотний вплив 
на український соціум і формування владно-судових органів в Україн-
ській козацькій державі, що постала в роки Національної революції 
середини ХVIІ ст. Саме за запорозьким взірцем розпочинали форму-
ватися інституції Українського Гетьманату, а національна держава укра-
їнців продовжувала іменуватися «Військом Запорозьким». І все ж най-
більш коректним висновком щодо сутності козацького права запорозької 
спільноти можуть бути спостереження сучасника – французького істо-
рика ХVIІІ ст.: «Запорозькі козаки мали не так закони, як звичаї. Вони 
робили все те, що, як вони знали, робили їхні батьки»31.  

 

Християнські аспекти козацької звичаєво-правової культури 

Звичаєво-правова культура українського козацтва значною мірою 
базувалися на нормах моралі та релігійного вірування. Попри особливості 
суспільного життя та родинних відносин на Запорожжі, низове козацтво 
мало християнське світосприйняття, характерне для більшості україн-
ських земель. Воно дотримувалося в своїй основі як характерної укра-
їнської православної традиції, так і своєрідних козацьких релігійних 
поглядів, а також елементів дохристиянських вірувань і обрядів з від-
чутним мілітарним акцентом. 

Протягом усього періоду існування Запорозької Січі у межах Запо-
розьких Вольностей дослідники нарахували загалом понад 60 культових 
споруд (стаціонарних храмів, похідних церков, монастирів, каплиць та 
скитів). Причому на ранніх етапах у ХVІ ст. зустрічалися лише поодинокі 
відомості про запорозькі християнські храми: у Старій Самарі; на острові 
між річками Самара й Самарчик (церква св. Миколая Угодника, яка в 
1602 р. була перетворена в Самарський Пустельно-Микільський монастир – 
єдиний монастир на теренах Війська Запорозького Низового); умовно 
належний до Запорожжя Трахтемирівський Успенський монастир (сьо-
годні це місцевість поряд із с. Трахтемирів Канівського району Черка-
ської області), який із 1578 р. офіційно виконував роль притулку й шпи-

———————— 
30 Скальковський А.О. Історія Нової Січі… С. 133. 
31 Шерер Ж.-Б. Літопис Малоросії… С. 179. 
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талю для немічних і поранених козаків. У ХVІІ ст., крім Покровських 
церков в Запорозьких Січах – Микитинській (1639–1652) та Чортом-
лицькій (1652–1709), також згадувалися храми в Личкові, Новому Кодаці, 
Старому Кодаці (похідна церква Архістратига Михаїла) тощо. Загалом 
вже у ХVІІІ ст. нараховувалося 35 стаціонарних церков на землях Війська 
Запорозького Низового. Цікаво, що в останні роки, напередодні зруйну-
вання Запорозької Січі (1775 р.) козаки були навіть надумали збудувати 
надзвичайну кам’яну церкву із білого мармуру та каменів з розвалених 
мечетей, а також замовили культові речі (чаші, хрести тощо), рівні за 
величчю церковній утварі Києво-Печерської лаври. Причому практика 
руйнування мечетей та будівництва із добутого таким чином каміння 
православних козацьких церков була звичною для великого христи-
янсько-мусульманського кордону й відмічалася сучасниками в XVII ст. 
Зокрема, Павло Алепський писав, що бачив у родовому помісті Б. Хмель-
ницького – Суботові – на будівництві Іллінської церкви чимало каменів, 
як йому оповіли місцеві жителі, привезених із татарської сторони із 
розібраних козаками мечетей.  

Відомо, що у ХVІІІ ст. уся церковна інфраструктура Запорожжя 
належала до єпархії київських митрополитів, хоча останні здійснювали 
своє управління через посередництво Полтавської протопопії, а на 
початку 1760-х років запорозькі парафії перейшли у підпорядкування 
спеціально створеного Старокодацького духовного намісного правління, 
яке пильно стежило, щоб на Запорожжі осідали у парафіях лише за-
тверджені духовною владою священнослужителі, й не допускало до 
богослужінь випадкових мандрівних (часто самозванних) священиків. 
Вказане духовне правління було вагомим провідником церковних звичаїв 
та устоїв Російської імперії на землях Запорожжя, що зрештою призвело 
до повної інкорпорації запорозького духовенства в загальноімперську 
церковно-владну ієрархію32. 

Свої церкви українські козаки освячували на честь Покрови Пресвятої 
Богородиці, св. Миколая (вважався спасителем подорожуючих на сухо-
долі та воді), св. Георгія Переможця, св. Варвари, предводителя небес-
ного Божого воїнства Архістратига Михаїла, поширювача християнства у 
Подніпров’ї Апостола Андрія Первозванного. Цікаво, що про пророцтво 
останнього в Запорожжі протягом багатьох віків побутували, схожі до 

———————— 
32 Грушевський М. Історія України-Руси. Київ, 1997. Т. ІХ. Кн. 2. С. 1010; Лиман І.І. 

Церква в духовному світі Запорозького козацтва. Запоріжжя, 1997. С. 11-12; Явор-
ницький Д.І. Історія запорозьких козаків. Т. 1. С. 259; Кузьмук О.С. Православна традиція 
Війська Запорозького // Історія українського козацтва: Нариси у 2 т. Київ, 2006–2007.  
Т. 2. С. 76-77, 113.  
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київських, легендарні перекази: «Їхав до Києва святий Андрій Перво-
званний Дніпром… та й пристав каючком до Лисої Гори… І став 
молитися… Захотілося йому пити, а від Дніпра одійшов далеченько. 
Спустився з кучугур в ліс, копнув під деревом – і полилася вода… 
Обіклав він ту криницю камінням і сказав – Буде колись з неї пити мир 
хрещений… Пішов тоді до каючка, сів і помахав веслом на пороги».  
А потомственний запорожець Василь Джерелівський і через сто літ після 
зруйнування Січі (1885 р.) також пов’язував відому на Запорожжі кри-
ницю з цим святим Апостолом та козацькими часами: «викопав якийсь 
пустельник Андрій Первозванний. У давні часи тут були пущі великі, і 
він собі молився. Потім на Лисій Горі жили запорожці, жив там і мій 
батько, а потім почув, що степ став панським, то й перебрався на Великий 
Луг»33.  

Суворі умови життя на прикордонні, небезпека ворожих нападів та 
воєнних походів сприяли формуванню глибоких релігійних почуттів у 
козацькому середовищі. Як говорили в народі: «На війні та на морі 
невіруючих не буває», а тому люди підкреслювали, що козаки «більш 
усього молилися, як на війну йшли». Втім, ці ж самі похідні умови не 
давали можливості більшості козаків перейматися тонкощами богослов’я 
та регулярно впродовж року відвідувати козацькі церкви. Тому більшість 
релігійних відправ запорожці проводили до початку походу та по його 
завершенні, а в експедиціях «сповідувалися Богу, Чорному морю та 
своєму отаманові кошовому». Хоча в джерелах є згадки й про пересувні 
похідні козацькі церкви. Особливо перед далекими небезпечними похо-
дами, згідно козацького звичаю, слід було спокутувати й висповідати свої 
гріхи та усердно молитися в церкві. Бо в противному разі на небла-
гочестивців могла чекати розплата. Вказану світоглядну рису зафіксували 
українські козацькі псальми, пісні та думи, в яких козаки саме гріховним 
життям та непошаною до церковних звичаїв пояснювали свою погибель: 
«Ой, не єсть то нас, братця, гостра шабля порубала, / Ні бистра куля 
постріляла, / А єсть то нас отцева й матчина молитва скарала. / Що як ми 
у в охотне військо виступали, / З отцем, із маткою прощенія не приймали, 
/ Близьких сусід з хліба-солі збавляли, / Мимо церков їхали, мимо святую 
субору шапок не здіймали, / І на собі хреста не покладали. / То тим-то ми 
своє щастя й долю потеряли». Подібні пояснення знаходимо і в інших 
думах («Буря на морі», «Олексій Попович»), епічні розповіді яких виок-
ремлюють гріх (в християнському значенні) як основну передумову 
виникнення смертельної небезпеки: «Це ж то нас, браття, не сильна мор-

———————— 
33 Новицький Я.П. Народна пам’ять про Запорожжя // Народна пам’ять про козацтво. 

Запоріжжя, 1991. С. 53.  
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ська хвиля затопляє, / Се то отцева молитва і материна / Нас видимо 
карає… / То тоже ми собі превелику гордость мали: / Проти Божих 
церков їжджали. / Шличків із голов не зіймали, / На своє лице хреста не 
клали, /Милосердного Творця на поміч не призивали… / Кров хрис-
тиянську проливали!»34. Думи чітко зафіксували не тільки стадійну 
ієрархію козацьких чеснот (де матір і родинне коло мають високу цін-
ність), а й загалом широкий їх перелік. Водночас означені в думах 
козацькі «гріхи», швидше, характеризуються не стільки порушенням 
норм родової моралі, скільки християнських заповідей («люби ближнього 
свого, як самого себе», «шануй батька твого і матір твою, і добре тобі 
буде, і довго житимеш на землі», «благоговійно відвідуй храм Божий і 
молитовно звертайся до Господа»). Особливо це помітно, якщо при-
кладати вказану етнопсихологічну категорію українського ідеального 
героя до історичних реалій запорозького козацтва, з його ігноруванням 
родинного життя й возвеличенням ролі козацького товариства та хрис-
тиянських чеснот. Навіть у ХІХ ст. нащадки запорожців так описували 
попереднє козацьке життя Запорожжя: «У тих хто жив сім’ями, були 
хати, тільки жонатих не багато було. У куренях і хатах в кожного боги 
[ікони], найбільше Микола або Покрова, а по стінах – рушниці, пістолі, 
списи і жердки з одежею»35. 

Культове призначення мали також і речі домашнього інтер’єру запо-
рожців. Як зазначали дослідники, і в кінці ХVIII ст. були «на острові 
Хортиця живі сліди запорозьких куренів… над озером Домахою, стояла 
запорозька хата… в хаті стояв великий дубовий стіл, на якому був 
вирізаний хрест, в одному кутку стола була просвердлена дірка для 
свічки; піч звичайна селянська, вікна невеликі з віконницями»36. Тож, 
козацька оселя вповні була типологічно споріднена з традиційною укра-
їнською хатою, у якій стіл у красному кутку під іконами виконував 
сакральну роль алтарного престолу, (функціонально і за оздобленням) 
аналогічного церковному. За козацькою традицією, в разі крайньої небез-
———————— 

34 Новицький Я.П. Народна пам’ять про Запорожжя. С. 31-33; Національна біб-
ліотека України ім. В. Вернадського. Інститут рукопису (далі – НБУВ. ІР), ф. 209, № 3, 
арк. 450-451; Кузьмук О. Начальники січових церков. Документи. № 14 // Український 
археографічний щорічник. Вип. 8/9. Т. 11/12. Київ–Нью-Йорк, 2004. С. 594; Сперанский М. 
Южно-русская песня и современные её носители (по поводу бандуриста Т.М. Пархо-
менко). Киев, 1904. С. 41; Украинские народные думы. Москва, 1972. С. 243, 352; 
Гримич М. Традиційний світогляд та етнопсихологічні константи українців. Київ, 2000. 
С. 164-166, 268-269.   

35 Гримич М. Традиційний світогляд та етнопсихологічні константи українців.  
С. 164-166, 268-269; Новицький Я.П. Народна пам’ять про Запорожжя. С. 53. 

36 Новицький Я.П. Острів Хортиця на Дніпрі // Народна пам’ять про козацтво. 
Запоріжжя,1991. С. 101-102.  
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пеки на морі чи суходолі годилося промовляти спасительні молитви та 
обіцяти християнське подвижництво. Тому, вцілівши у небезпеці, козаки 
виконували свої клятви: замовляли церковні молебні, робили щедрі 
внески коштовностями й грішми на користь храмів, як паломники від-
відували Самарський, Трахтемирівський, Нехворощанський, Межигір-
ський монастирі і, особливо, «богоспасаємий град Київ», щоб «покло-
нитися Києво-Печерських святих отців мощам». Хоча після Андрусів-
ського перемир’я 1667 р., коли Київ набув прикордонного статусу, і в 
ньому розташувався російський гарнізон, запорожцям все складніше було 
долати сторожові застави, спротив московських воєвод та спроби укра-
їнських гетьманів – І. Самойловича (1672–1687) й І. Мазепи (1687–1709) – 
відмежувати й ізолювати Запорожжя. Саме в 1680, 1688 та 1692 рр. в 
Україні було обмежено проїзд в Пониззя Дніпра. Але навіть за таких 
обставин, коли суворість заборонних норм спадала (через замирення на 
татарському порубіжжі, згасання епідемій тощо), січове представництво 
традиційно, зазвичай весною й осінню, прямувало на прощу до святих 
місць (у мирний час бувало двічі на рік: напередодні Різдвяного та 
Великого постів). І на цьому наголошували у 1689 р. запорожці на чолі із 
генеральним суддею Я. Крилевським, котрі йшли до Києва «за обітницею 
своєю для поклоніння святим місцям»37. 

У подальшому не змогли завадити такому козацькому подвижництву 
навіть зруйнування Запорозької Січі у 1709 р. російськими військами, 
офіційні заборони (1709, 1715, 1716, 1725 рр.) запорожцям переходити 
Гетьманщиною та обов’язкова для паломників наявність листів (пізніше 
паспортів), у яких робилися помітки про напрям та хронологію їхнього 
пересування. Зокрема, у 1758 р. (25 липня) кошовий отаман Григорій 
Федоров (Лантух) занотував, що даного документа «пред’явники Війська 
Запорозького Низового козаки Рогівського куреня Лаврін М’якенький та 
Семен Кабакомист в богоспасаємий град Київ по обітниці для поклоніння 
і на послух в монастир де забажають із терміном до 20 дня липня 1759 р. 
відпущені». Та й сам отаман Г. Федоров (мав великий авторитет у запо-
рожців і на п’ять термінів обирався кошовим у Січі – (1755–1756, 1758, 
1761, 1763 рр.), як оповідалося у народних переказах, «дуже богобоязний 
був чоловік: усе їздив на прощу по городах». Загалом козацьким звичаєм 
годилося третю частину здобичі «від усякого меча і весла» передавати 
християнським обителям. Як співали українські кобзарі: «Срібло, злото 
на три частини паювали: / Першу часть брали, на церкви покладали, / На 
Святого Межигірського Спаса, / На Трахтемирівський монастир, / На 
Святую січову Покрову давали, – / Которі давнім козацьким скарбом 

———————— 
37 Кузьмук О.С. Православна традиція Війська Запорозького. С. 128-129. 
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будували, / Щоб за їх, вставаючи і лягаючи, / Милосердного Бога бла-
гали». Часто козаки відписували монастирям та церквам України чималі 
кошти за заповітами. Так, за підрахунками дослідників, у 1771 р. зга-
дувалося 373 крб. 40 коп. «відказаних на монастир (Києво-Межигірський 
Спасо-Преображенський. – Авт.) після смерті різних козаків запорозь-
ких». А у 1772 р. із усіх прибутків означеної обителі (2722 крб. 17 коп.) 
загальні надходження із Запорожжя становили їх левову частку: 2447 крб. 
50 коп., 34 червінці, 910 рун вовни, 60 бочок оселедців та в’яленої риби 
(72 голови). Наступного, 1773 р., Січ була надіслала до Межигір’я  
800 рун вовни, 2000 коропів, 72 риби в’яленої, 30 пудів осетрової ікри, 
1020 пудів солі38. 

Крім подаянь на місцеві храми та віддалені дружні запорожцям 
обителі, насельники Запорожжя не скупилися на милостиню, яку збирали 
в Січі та зимівниках ченці з усіх усюд, яким рядовики подавали по кілька 
копійок (як правило, від 1 до 10), а старшина по кілька рублів (до 10 і 
більше). Поважне ставлення запорожців до священнослужителів та їхня 
щедрість як магнітом притягували до Січі таких паломників, тому в часи 
християнських свят та ярмарків люди казали: «а прошаков як Бог зродив 
зо всего света». Особливо багато вірян приходило до Січі на свято 
Покрови (14 жовтня), а до Самарської обителі – на Миколи Весняного  
(22 травня) та на Яблучного Спаса (19 серпня)39.  

За певних обставин запорожці ставали світськими послушниками або 
несли іночеський послух при монастирях, які тривалий час щедро 
обдаровувалися українським козацтвом. Терміни прощі та послуху могли 
обмежуватися одним із чотирьох християнських постів, тривати кілька 
місяців, а то й рік. А для тих козаків, які твердо вирішували прийняти 
чернечий постриг, монастирський послух міг розтягуватися на роки й 
десятиліття. У початковий період існування Нової Січі російська влада 
взялася обмежувати потік запорожців, бажаючих прийняти чернечий 
постриг, мотивуючи це тим, щоб не ослабла військова служба на Запо-
рожжі. Тому 8 серпня 1734 р. «височайшим» указом було заборонено 
настоятелям монастирів та окремих храмів висвячувати козаків та їхніх 
синів без письмової згоди січової, полкової та генеральної старшини 
України. А у тих новонабутих священнослужителів та монахів, які по-
лишили козацьку службу без заміни їх рівноцінними нащадками, могли 
———————— 

38 Апанович О. Розповіді про запорозьких козаків. Київ, 1991. С. 214; Кузьмук О.С. 
Православна традиція Війська Запорозького. С. 93, 128-129; Герасименко Н.О. До історії 
Межигір’я // Український історичний журнал. 1990. № 12. С. 94.  

39 Левицький О. Переписка с Запорожцем (1763–1765) // Чтения в историческом 
обществе Нестора-летописца. 1904/1905. Кн. 18. Вып. 3. Отд. 3. С. 33; Кузьмук О.С. 
Православна традиція Війська Запорозького. С. 95, 99. 
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навіть забирати земельні маєтності й передавати тим, хто реально ніс 
військову службу. Крім того, російська влада у даний період також 
намагалася обмежувати видачу дозволів на постриг козаків через роз-
порядчі приписи верховної церковної установи – Синоду. А тому з другої 
половини 30-х років XVIII ст. чекати позитивного рішення на право прий-
няти священицький чи чернечий сан козакам доводилося тривалий час. 
Саме так було із запорожцем Яковом Носом, який, і після десятилітнього 
усердного послушництва в Самарському Пустельно-Микільському мо-
настирі, все чекав і неустанно допитувався у настоятеля про час свого 
чернечого постригу. Таку ж складну процедуру й повторні перевірки 
проходили у 1772 р. шестеро вихідців із козацького стану (один походив 
із самої Січі), які прагнули постригу у Межигірському монастирі. Через 
це відсоток українських козаків у середовищі священнослужителів зага-
лом був невеликим. Зокрема, за даними дослідників, в окремі періоди він 
становив щонайбільше 20% у Межигір’ї, а ченці-запорожці взагалі були 
поодиноким явищем у цій обителі (три монахи за десятиліття), хоча 
Межигірський і вважався військовим монастирем. Під кінець існування 
Запорозької Січі межигірські архімандрити все більше перебирали на 
себе наглядацькі функції та систематично доповідали російським властям 
про приїзд / перебування запорожців у Межигір’ї та про справи на 
Запорожжі, а січовики, бувало, випроваджували із Січі нерадивих пред-
ставників межигірської братії, нав’язаних Кошу настоятелями монастиря. 
Зрештою, у передостанній рік існування Запорозької Січі (1774) січовий 
архімандрит переходить з-під тривалої підлеглості межигірським ієрар-
хам у повне підпорядкування митрополитів київських. А сам Межигір-
ський монастир припинив тісний із козацтвом період свого існування у 
1786 р. Про участь українського козацтва у житті інших київських 
монастирів відомостей небагато, а тому твердити про широке залучення 
козацтва та, особливо, запорожців до іночеського й чернечого послуху в 
цих монастирях немає достатніх підстав. Хоча відомо, що впродовж 
усього XVIII ст. наповнюваність київських обителей була досить високою 
і стабільною, попри лихоліття та епідемії (відомо, що від чуми 1770 р. в 
Софійському монастирі Києва померло близько 50 осіб). А в останній рік 
існування Запорозької Січі (1775) у тому ж Софійському монастирі вже 
налічувалося 54 ченці, у Пустельно-Микільському – 45, у Михай-
лівському Золотоверхому – 35, у Братському та Видубицькому – близько 
трьох десятків у кожному, у Кирилівському – близько двох десятків40. 

———————— 
40 Полное собрание законов Российской империи. Собрание І. Санкт-Петербург, 

1830. № 6613, 6724; Харлампович К.В. Малороссийское влияние на великорусскую цер-
ковную жизнь. Казань, 1914. Т. 1. С. 555; Яременко М. Чернецтво київських чоловічих 
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Мале представництво козаків у чернечому середовищі Києва могло 
загалом пояснюватися тим, що із київських обителей ченців у великій 
кількості переводили для служіння на, власне, російські землі, й тому 
церковні ієрархи Російської імперії ретельно слідкували за походженням 
чернечої братії та священства. Звичайно, козацьке минуле таких священ-
нослужителів не було бажаним.  

Запорожці загалом вважали, що, крім використання монастирських 
практик, досягти «християнського спасіння» також можна і в Січі. При 
цьому твердилося, що Запорозька Січ, завдяки своєму справедливому 
укладу, часто є більш сприятливим місцем для духовного вдосконалення, 
аніж будь-яке інше. Тому чесність та відкритість січового товариства 
неодноразово викликала повагу та здивування навіть у монастирської 
братії, про що свідчить один із народних переказів про приїзд пред-
ставника Січі в Києво-Печерську лавру із великою сумою грошей для 
церковного іконостасу: «Приїхав той козак у Київ, прийшов до головної 
Печерської церкви… підійшов до того архімандрита, узяв обома руками 
благословення та потім витяг із кишені папер [з грішми]… Нема на тому 
папері ні підпису, ні печатки. Архімандрит узяв у руки та й пита: “Що це 
таке?” – “Та це Батько Кошовий прислали вам двадцять тисяч карбо-
ванців на построєння каністаса [іконостаса] у головній Печерській 
церкві”. – “Еге, таж як же у вас на Січі просто! Така велика сума та й не 
запечатувана та ще й без підпису!” – “Та, нам отче, і писати ніколи. Та й 
нащо? Між нашим товариством крадіжки не бува”. – “Добрі у вас звичаї! 
Це й нам треба у вас перенімати!”»41. 

Ті запорожці, які доживали до старших літ, «під старість у монастир 
йшли». Вони, як правило, відбували до традиційних «козацьких» мо-
настирів, де, у випадку смерті, їх захоронювали на монастирських кла-
довищах. Зокрема, у 1768 р. на київському подвір’ї Межигірського 
монастиря, що було на Подолі, згадувалася новозбудована (коштом вій-
ськового судді Василя Тимофійовича) церква цілителя і великомученика 
Пантелеймона: «от Коша еже часто бывают… знатные старые козаки, и 
имеют де квартиру и отдох в подворьи монастырском, с которым де 
бывают иногда немощны… без треб христианских умирают». Те ж спо-
віщалося про Самарський Пустельно-Микільський монастир, в якому у 

                                                                                                                                                             
монастирів (1721–1740 рр.): спроба колективного портрета // Київська старовина. 2001. 
№ 6. С. 45-47; Кузьмук О.С. «Козацьке благочестя»: Вiйсько Запорозьке Низове i київ-
ськi чоловiчi монастирi в XVII–XVIII ст.: еволюція та взаємовiдносини. Київ, 2006.  
С. 64; Кузьмук О.С. Православна традиція Війська Запорозького. С. 86-87, 98; Яременко М.В. 
Київське чернецтво XVIII ст. Київ, 2007. С. 29-30, 211-245.  

41 НБУВ. ІР, ф. 209, № 3. арк. 450-451; Кузьмук О. Начальники січових церков.  
№ 14. С. 594. 
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80–90-х роках XVIII ст. доживали віку кілька козацьких старшин та 
колишній кошовий отаман (очолював Кіш у 1764 р.) Пилип Федорович 
(Пилипенко), який і помер в обителі у віці 101 р.42 Ті ж із козаків, хто 
залишався віку вікувати на Запорожжі, в старості часто вдавалися до 
суворого спокутування життєвих гріхів та безнастанних молитов. Як 
згадував 88-літній М. Джигир: «Ще жив тут запорожець Дем’ян Гужва.  
У ньому було 12 пудів (близько 200 кг) ваги, і був він превеликий силач. 
Зістарівся дід і перед смертю, було все плаче». А на запитання людей про 
причини своєї туги козак відповідав: «Тому я плачу, що душа загибша… 
Я, каже, на своєму віку убив і замучив чоловік з півсотні нагайців… Адже 
ж і вони люди!.. Погані були звичаї у бусурманів… Було, піймають 
нашого брата і… розіпнуть козака… За це ж і ми не давали бусурманам 
спуску». Як бачимо, навіть очевидні, нібито справедливі підстави для 
вимушеної жорстокості у протистоянні з кочовою цивілізацією не вико-
ристовувалися козацтвом для самовиправдання, а тому й за такі, здава-
лося б, не цілком очевидні гріхи молодечого звитязтва запорожці вважали 
за необхідне нести спокуту. На старості літ вони намагалися виспо-
відатися й виговоритися перед людьми, тому Д. Гужва продовжував свою 
оповідь: «Як згадаю молоді літа, то аж мороз поза шкірою йде: в тій 
крові, що я пролив, пірнув би з головою й утопився… Полягло багато 
душ і від мого канчука… Як згадаю це все, то мені і шкода, і страшно, бо 
прийдеться Богу давати одвіт». Крім того, для спокути своїх гріховних 
діянь запорожці безнастанно й щиросердно молилися, як удома так і в 
храмах. Тому про згаданого козака Д. Гужву люди оповідали: «Було, з 
полудня як почне дід молитися, то молиться всю ніч і всю ніч гірко плаче. 
Плаче, було, та молиться в церкві. Як помер дід, на горищі зостався його 
канчук. Страшно було і глянути». Вагомим фактором, яким у старості 
запорожці виправдовували свої «бойові гріхи», скоєні у боротьбі супроти 
нападників, був саме християнський: «Це справа негарна, але і біда 
невелика, це нехристі, і вони не один раз добрих християн ображали», – 
казали козаки про своїх супротивників. Тим не менше, й за такі провини 
вони готові були нести передсмертну спокуту, мовлячи про своїх това-
ришів: «та і він покаявся, хворів кріпко (тобто страждав / спокутував. – 
Авт.), молився старанно, захищав церкву Божу… Бог пробачить його 
гріхи»43. 
———————— 

42 НБУВ. ІР, ф. 209. № 3, арк. 450-451; Кузьмук О. Начальники січових церков.  
№ 14. С. 594; Гавриил (Розанов). Историческая Записка о Пустынно Николаевском 
Самарском монастыре. Одесса, 1838. С. 65; Кузьмук О.С. Православна традиція Війська 
Запорозького. С. 87, 98. 

43 Новицький Я.П. Народна пам’ять про Запорожжя. С. 50-51; Похороны запорожца 
в 1772 году // Киевская старина. 1898. № 2. С. 43-47. 
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За померлими й загиблими побратимами у січовиків годилося справ-
ляти заупокійні поминальні панахиди – сорокаусти, а імена останніх 
сотнями записувати у церковні пом’яники та синодики. Зокрема, у сино-
дику Нехворощанського монастиря у 1714 р. містилося 700 козацьких 
імен. Відомості про козацькі цвинтарі фіксувалися й через сто літ після 
зруйнування Запорозької Січі. Так, у 70-х роках ХІХ ст. Я. Новицький 
писав, що на острові Хортиця є «запорозьких кладовищ чотири: одне 
понад Савутиною балкою з південно-східної сторони, друге на північно-
західному кінці острова, понад кручами сивого Дніпра, а інші двоє, 
найбільш з західної сторони, поблизу балки Куцої та перевозу через 
Старий Дніпро». Також згадувалися козацькі цвинтарі у Великому Лузі, 
де жили брати Канцибери: «Силачі були великі! Один з них жив 
сімейством, мав велику хату, а біля його попелища (кишла) було і запо-
розьке кладовище. Тепер (у ХІХ ст. – Авт.) від того кишла і кладовища не 
зосталося і сліду – змив Дніпро». Крім традиційного поховального хрис-
тиянського обряду, як писав французький історик XVIII ст. Ж.-Б. Шерер, 
«запорозькі й українські козаки мали звичай насипати кургани, або 
пагорби, щоб ховати в них тих, хто чимось відзначився. І якщо хто-
небудь загинув у бою за батьківщину, то йому споруджують такий самий 
мавзолей, навіть коли його тіло не було знайдене». Сакрально-мілітарним 
додатком до християнської поховальної обрядовості у запорожців було 
також салютування з вогнепальної зброї, особливо при похоронах авто-
ритетних та старійших козаків: «які після смерті користувалися такою 
почестю, що при їх похованні, один раз стріляли з гармат, а з дрібнішої 
зброї більше ніж за іншими простими козаками»44.  

В особливих умовах, коли поблизу не було священиків, або коли 
останні не могли (не бажали) прибути на похорон (через небезпеку, 
епідемію тощо), самі козаки ставали «за потреби попами, коли померлого 
без попа хоронили самі, особливо в часі зарази, по їхньому чуми, яка на 
Запоріжжі трапляється чотири рази на рік». Згодом, щоправда, хрис-
тиянський поховальний обряд стосовно таких випадків все ж здійсню-
вався у повному обсязі, але очевидці відзначали й ту обставину, що коли 

———————— 
44 Новицький Я.П. Острів Хортиця на Дніпрі. С. 106; Його ж. Народна пам’ять про 

Запорожжя. С. 49-50; Верба І.В. «Помяник» Михайлівського Золотоверхого монастиря 
від 1667 р. про рід Богдана Хмельницького // Богдан Хмельницький та його доба / 
Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 400-річчю від дня народ-
ження Великого Гетьмана. Київ, 24-25.Х.1995. Київ, 1996. С. 204-210; Эварницкий Д.И. 
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запорозьких козаків. Т. 1. С. 183; Мышецкий С.И. История о казаках Запорожских. С. 43.  



Духовно-культурні вектори моделювання суспільного простору 345 

священик «як тільки відправить похорон і запечатає труну, то вони 
[запорожці], пом’янувши горілкою замість куті… насипають більшу чи 
меншу могилу за знатністю покійного»45. 

У звичаях запорозького товариства було виховання поважного став-
лення до священнослужителів Київської митрополії, Києво-Межигір-
ського ставропігіального монастиря (тісні відносини з яким фіксуються 
вже з періоду Чортомлицької Січі), інших українських та молдавських 
обителей, а також грецького духовенства. Козацтво шанобливо вітало на 
землях Війська Запорозького різноманітних церковних ієрархів та саме 
регулярно відбувало на прощу до Києво-Печерського, Межигірського, 
Мотронинського, Самарського, Трахтемирівського, Нехворощанського, 
Лебединського та інших монастирів, а також на Афон, відправляло дари 
до храму Гроба Господнього в Єрусалимі. З піднесенням на Запорожжі 
приймали священнослужителів Межигірського монастиря, особливо в 
часи Нової Січі (1734–1775), коли остання визнала над собою верхо-
венство цієї обителі у духовних справах. Дослідники нарахували десятьох 
присланих за цей період із Межигір’я головних січових ієромонахів, яких 
статусно величали начальниками січових церков: від першого – Павла 
Маркевича (1735–1736) і до останнього – Володимира Сокальського, який 
обіймав цю почесну посаду, або, як казала братія, ніс цей послух, двічі 
(1760–1762, 1767–1774). З часом «штат» начальника січових церков зрос-
тав і коливався від 5-8 до 12-16 осіб, а в окремі роки сягав понад  
20 священнослужителів (ієромонахів, ієродияконів, монахів тощо). 
Останні разом із церковними служителями (пономарями, кухарями, по-
мічниками), яких набирали із числа благочестивих запорожців, прожи-
вали осібним двором за січовими укріпленнями. Таку ж окрему дільницю 
для духовних осіб в Січі, поряд із межигірцями, мали й представники 
Софії Київської46.  

Попри значний авторитет київських митрополитів та межигірських 
архімандритів, більшість церковних справ на Запорожжі залишалися у 
віданні Коша фактично до останніх часів існування Січі. А священство та 

———————— 
45 Эварницкий Д.И. Две поездки в Запорожскую Сечь Яценко-Зеленского, монаха 
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Одесского общества истории и древностей. Одесса, 1886. Т. ХIV. С. 654-655; 
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Київ, 2003. Вип. 5. С. 165-191; Кузьмук О. Начальники січових церков. С. 566-579.  
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церковні служителі могли посісти свої посади та отримати приходи на 
Запорожжі, лише склавши присягу на вірність Кошу запорозькому. Така 
автономність січового церковного устрою викликала роздратування як у 
вищих церковних ієрархів, так і у російської влади загалом. Тому останні 
всіляко намагалися взяти під свій повний контроль церковне життя у 
межах Низових Вольностей. І таке протистояння тривало практично до 
зруйнування Січі в 1775 р. Адже відомо, що в часі російсько-турецької 
війни 1768–1774 рр. керівництво Коша не бажало навіть тимчасово пере-
підпорядкувати своїх ієромонахів (які брали участь у військовій виправі) 
у пряму підлеглість оберсвященику всієї російської армії47.  

Межигірській братії козаки впевнено доручали січові богослужіння: 
«ми все військо, бачачи через час немалий отців межигірських київських 
житіє чернецьке пристойне, спільнотне і чин їхній монастирський пох-
вали гідний, до спасіння людей корисний, привітний і краєлюбний... 
дозволили те, аби церква Святої Покрови наша Запорозька і вся парафія 
при них завше була». Крім того, січовики цінували і високу освіченість 
ченців, а тому запрошували окремих із них персонально, як це було із 
ієромонахом Германом тієї ж обителі: «а він такого хорошого вчення, що 
може й проповіді говорити» (1773 р.). Натомість неблагочестивих слу-
жителів козакам часом доводилося усмиряти, як це робив осавул Сидір 
Білий у 1768 р., який дізнався, що «ієромонах... Неофіт, який виїхав із 
Єрусалимських країв», на землях Запорожжя «вже більше двох літ про-
живає і... себе у безнастанному великому пияцтві, а святі мощі в нед-
бальстві тримає». Тому цього неблагочестивця було поміщено, «доки 
протверезіє, під нагляд, а святі мощі у Новоселицьку церкву велів узяти». 
Призвичаєння запорозької спільноти до насиченого релігійного життя 
значно впливало на свідомість новоприбульців (а серед них були різні, 
часом і кримінальні, особи), сприяло духовному зростанню козацтва, яке 
вже по-іншому починало дивитися на свою боротьбу, а саме: як на захист 
християнської цивілізації. А тому, закликаючи новобранців у Січ, козаки 
підкреслювали саме цей аспект своєї жертовності: «Хто хоче за віру 
християнську бути посадженим на кіл, хто хоче бути четвертованим, 
колесованим, хто готовий перетерпіти всілякі муки за Святий Хрест, хто 
не боїться смерті – приставай до нас. Не слід боятися смерті: від неї не 
вбережешся. Таке козацьке життя»48. 
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Цікаво, що й після ліквідації Запорозької Січі та у ХІХ ст. в ук-
раїнських народних думах було з’акцентовано увагу саме на козацькій 
мужності й самопожертві. Дослідники досить образно відзначали дану 
обставину: «страждання набирає в думах високого релігійного звучан-
ня… Саме те, що козаки страждали й гинули на війні, було суголосним 
житіям святих… Саме через цей наголос на стражданнях козаки ви-
ступали в думах ніби в мантіях християнських мучеників: із звичайних 
людей вони перетворювалися на святих». Чимало запорожців ставало 
високодуховними ревнителями й подвижниками християнської віри, які 
своїм коштом зводили храми, облаштовували каплиці і скити у козацьких 
зимівниках, ставали священнослужителями й відлюдниками в прибереж-
них печерах і плавнях. Про таких українці говорили: «Молиться, було, не 
так, як оце ми, грішні, харомаркаєм, а як стане на схід, то далеко чуть, що 
молиться. І не такі молитви, як у нас, а старинні козацькі і все про 
Миколу [Божого Угодника] та про Покрову»49.  

Важливо відзначити, що, крім християнських культових споруд, для 
своїх молитов запорожці часто використовували й відомі з давньоруських 
часів місця святилищ-жертовників. На Запорожжі таким було місце по-
близу могутнього дуба на Хортиці, яке ще у Х ст. згадував візантійський 
імператор Костянтин Багрянородний. У козацьку добу, як зазначали 
дослідники, «багатовіковий дуб був місцем, де збиралися запорожці, де 
також збиралася біля святого дуба козацька рада… під дубом лунали 
запорозькі молитви… В 1775 році, після свята Трійці, запорожці в остан-
ній раз віддали шану святому дубові… лилися тут сльози козацькі, коли 
вони, прощаючись, розходились у всі кінці». А ще через століття (1871 р.) 
не стало й цього сакрального символа Війська Запорозького. Втім, хор-
тицький велетень не був єдиним священним деревом на Запорожжі. 
Нащадки запорожців згадували й у ХІХ ст. старовинні перекази про 
численні запорозькі дуби. Тож, священні дуби Запорожжя разом із дав-
німи могилами витворювали цілісні сакральні комплекси, які, перебу-
ваючи на рубежах козацьких володінь, не лише чітко відмежовували 
останні, але й слугували сакральними оберегами від проникнення чужого 
й чужинців. У певних випадках місце навколо ритуального дуба слу-
гувало як церковний престол для здійснення християнських обрядодій. 
Такої традиції продовжували дотримуватися на Запорожжі й у ХІХ ст. 
Зокрема, у Великому Лузі в 30-х роках «коло великого городища і в 
плавнях Матлаша [Міклашевського] жило багато панських втікачів… Був 
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у них і свій піп, з утікачів. Було, як женить хто сина або віддає заміж 
доньку, то й кличуть того попа. Він обведе молодих навкруг дуба, тричі 
проспіває “Отче наш” – от і все вінчання»50.  

Загалом на Запорожжі січові звичаї тісно переплелися із християн-
ською обрядовістю, що обумовило формування своєрідної козацько-пра-
вославної культури. Як і решта українців, козаки постували (піст звався 
«тоща») чотири рази на рік під час основних християнських постів – 
Петрівського, Успенського, Пилипівського і Великого. Запорозькі «преве-
ликі постники» часто дотримувалися суворого посту за чернечим ста-
тутом Межигірського монастиря, а тому на першому тижні посту зовсім 
не вживали вареної й гарячої їжі. А коли одного разу чернець Леонід 
запитав у січовиків, чому так рано вдарили у дзвони до обідні у першу 
суботу Великого посту, то підпономар пояснив це тим, що козацьке 
товариство піклується про тих «спасенників», які не вживали їжі з по-
неділка (тобто п’ять діб), щоб ті могли раніше прийняти трапезу. Однією 
із основних християнських обрядодій на Запорожжі у часі посту було не 
лише утримування від скоромної їжі, а й церковна сповідь та причастя, 
які набували масового характеру. Зокрема, згадувалося, що у 1755 р. у 
Микитинській церкві лише за два перші тижні Великого посту причас-
тилося близько 5,5 тис. прихожан. По завершенні постування за козаць-
ким звичаєм годилося розговітися пасками й крашанками, інколи сюди 
додавалися варені раки. У пізніших оповідях про запорожців говорилося, 
що «вони постили і говіли, під Великдень і паски святили, під Хрещення 
кутю варили і узвар робили». Проте деякі дослідники приводили й інші 
висловлювання запорожців, які свідчили про те, що козаки хоча й до-
тримувалися церковних приписів, та все ж і не відкидали заради них своїх 
звичок. Так, Д. Яворницький з цього приводу писав: «…принесе запо-
рожець на Великдень паску з церкви, поставить її на стіл, а сам хутчіш за 
люльку – Нумо, синки, беріться за люльки, нехай паска постоїть, а 
поросятка кат не візьме». Спадкоємці українських козаків й через деся-
тиліття після зруйнування Січі згадували особливості їхнього харчування 
та дотримання посту: «Запорожці жили не так, як ми: хліба у них не 
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водилося, а варили саламаху з борошна і їли з медом або з салом. В піст 
не погибали: риба і тузлук в кожного були невиводно»51. 

Особливо благочестиві козаки перед Великим (Пасхальним) постом 
відправлялися на Сирному тижні на прощу до монастирів і там проводили 
увесь піст за чернечим статутом. Варто зазначити, що козацька звичаєво-
правова культура чітко субординувалася із православним календарем, і 
тому запорожці під Великий піст вводили мораторій на розслідування 
будь-яких (крім нагальних) злочинів та страту злочинців: «в нинішні пісні 
дні першої седмиці щодо того вбивства насилля чинити не слід». У по-
дібних випадках, згідно з козацьким правом, діяла так звана тимчасова 
порука, коли запідозрених у злочинах товаришів віддавали під нагляд 
родичів у зв’язку з суворими церковними приписами.  

На богомілля до церкви козаки заходили зі зброєю, стаючи згідно 
традиційно заведеного порядку. Для старшини і стариків у храмі були 
відведені спеціальні місця – «бокуни», де інколи ставили лавки й стільці 
для сидіння. Запорожці чинно вислуховували Богослужіння, а під час 
читання Євангелія стояли струнко, тримаючись за ефес шаблі, яку го-
дилося трохи вийняти із піхов, що символізувало рішучість у захисті 
християнства й освячення зброї. Культове ставлення до зброї надавало 
козацьким церковним звичаям військового забарвлення. Так, в Надвечір’я 
Богоявлення та саме Водохреще (після освячення йорданських ополонок), 
на Великдень (Паску) та Покрову – січове храмове свято у козаків було 
заведено стріляти з гармат і мушкетів, а під час хрещення хлопчиків у 
купіль додавалося трохи пороху. Так само в козацьких оселях поряд з 
іконами висіли «по стінах та стелях рушниці, пістолі, списи». При 
похоронах козак лежав на лавці у повному бойовому спорядженні, а на 
домовину клали шаблю та козацьку шапку. Коли запорожця несли від-
співувати до церкви, то за ним вели й бойового коня у повному спо-
рядженні (з пістолями та іншою зброєю). У тих випадках, коли значних 
козацьких керманичів хоронили в (збудованих ними ж) церквах, то над-
гробки й корогви в таких місцях теж відображали колоритний мілітарний 
характер. Так було із суботівськими похованнями гетьмана Б. Хмель-
ницького в Іллінській («Богдановій») церкві та його сина Тимоша в 
Михайлівському храмі того ж Суботова. Про «гробовець Тимофія» Павло 
Алепський писав: «…над ним їх [українським] звичаєм висить велика 
корогва, а на ній зображено дуже подібний портрет героя – верхи на коні, 
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з мечем в правій руці, з булавою в лівій, і перед ним Молдавія – країна 
яку він збирається завоювати. Від цієї картини сльози котилися»52. 
Традиція виготовлення похоронних козацьких хоругов прийшла в Украї-
ну із Польщі у XVI ст., але лише українське козацтво запровадило тра-
дицію зображати на них героїчні кінні портрети (з вершником на коні) та 
історичні сюжети звитяги старшин-небіжчиків. Саме такою була і хоругва 
гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного, який помер від поранення 10 бе-
резня 1622 р. і був похований у Києво-Братському монастирі. Такі похо-
ронні хоругви загалом були дорогими витворами спеціальних майстрів, 
адже виготовлялися із пишних шовкових тканин, оздоблених золотом  
і розтороками.  

Попри високий рівень козацького православ’я, окремі запорожці все 
ж дозволяли собі відвідувати богослужіння не завжди на тверезу голову і, 
бувало, часто зберігали різноманітні вірування та забобони. Зокрема, 
згадували окремі зловіщі прикмети напередодні зруйнування Січі: «За 
запорозького уряду багато водилося пугачів… на Дніпрі, а ще більше на 
Великому Лузі. За рік перед тим, кажуть, як зруйновано Запорожжя, 
пугачі кричали день і ніч. Вони чули козацьку недолю, чули і свою, бо як 
пішла земля в розділ, то стали рубати ліс, і пугачам місця не стало».  
А вже коли «московське військо опинилося біля Січі», то спостерігалася 
інша оказія: «Кошовий пішов у церкву, а за ним поплелася собачка і собі 
туди… Побачили козаки і кажуть – Е, братці, це не перед добром: зрада!». 
Інші ж респонденти об’єднували всі прикмети в одну оповідь: «Перед 
руйнуванням Січі кошовий Калниш[евський] збирався на богомілля до 
Києва, а перед тим у Січі стали вити собаки, виють та й виють щоночі!  
А далі як підняли пугачі… Сумно стало козакам… Раз, у неділю, пішов 
Калниш[евський] у церкву, а за ним слідком невеличке шаш (собача. – 
Авт.). – Ой, не перед добром, братці, собака в церкву вскочила, – обі-
звалися козаки… Стали виганяти собачку – нічого не вдіють, куди кошо-
вий туди і вона. Не вистояв кошовий обідні, пішов додому (це вважалося 
недобрим знаком. – Авт.). Через стільки там днів – де не взялося мос-
ковське військо!»  

За козацьким звичаєм, січова церква була не лише духовним, але й 
самоврядним осередком, де відбувалися козацькі ради, обрання кошового 
отамана и старшини, приведення їх до присяги, освячувалися союзи ко-
заків-побратимів, приймалися високоповажні гості, оголошувалися судові 
вироки, зберігалися козацькі реліквії та військові клейноди. А найваж-
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ливіші ради козаків співвідносилися з основними православними свя-
тами: найголовнішими вважалися Новорічно-Різдвяна, Великодня та Пок-
ровська ради, коли зранку козаки, відслуживши церковні молебні та по-
обідавши, приступали до вирішення насущних проблем січового життя53.  

Іншою важливою умовою перебування козаків у Січі було дотри-
мання високоморального аскетичного життя, що загалом слугувало до-
повненням до козацького православ’я. І якщо городові, сільські, волосні, 
хутірські козаки («сидні», «гніздюки») могли заводити сім’ю, то, при-
бувши до Коша, вони не спілкувалися з жінками (як казали: «лицарю і 
лицарська честь: йому треба воювати, а не біля жінки пропадати»). За 
першу ж спробу привести у Січ будь-яку жінку січовики своїм звичаєм 
могли скарати винуватця аж до смертної кари. Таке строге ставлення до 
непорочного життя пояснювалося переважно релігійним віруванням та 
ставило Запорозьку Січ у ряд із європейськими чернечими орденами. Цю 
обставину відзначив польський історик С. Любеньський (1573–1640): 
«Релігія безжонців одна, а саме та, яка у виокремленні від Церкви 
католицької і вселенської константинопольського патріарха схизматич-
ного обряду притримується: за те своє віровизнання вони готові по-
мерти». Загалом низові козаки проявляли значну активність по залученні 
в Січ новобранців, якими могли стати як дорослі чоловіки й юнаки, так і 
діти (за згодою батьків або ж хлопчики-сироти). Самі козаки оповідали 
схожі історії про свій прихід на Запорожжя. Так, Микита Корж харак-
теризував своє перебування в Січі майже як монастирський «послух»: 
«прожив при батьках до 7 літ, забраний був на виховання своїм хрещеним 
батьком у Січ де... був я у послуху... як в Січі при курені, так і в 
зимівнику по господарству». Однією із важливих передумов вступу до 
Січі було сповідування претендентом православної християнської віри, 
визнання основних її догматів, знання молитов та дотримання постів. 
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Представники інших конфесій зобов’язані були прийняти православ’я, як 
це було у випадках із католиками та протестантами, або заново ох-
реститися в Січовій церкві Покрови Пресвятої Богородиці, як це робили 
турки, татари, євреї. Важливо відзначити, що вказана традиція залиша-
лася незмінною протягом століть. І в останній період існування Коша 
Запорозького козаки підкреслювали (1767 р.), що «у Військо Запорозьке 
із різних націй для проживання і служби малолітніми й зрілих літ люди 
приходять по прийнятті ними закону греко-руського... записуються в 
службу й, вивчившись з усіма як слід регули козацької (правил. – Авт.), 
живуть»54. 

У подальшому засвоєнні козацьких звичаїв молодики, джури й коза-
чата в деталях опановували козацьке православ’я, яке пронизувало і 
повсякденне побутове життя, і військово-лицарську культуру, і засади 
самоврядування, і правничо-судову діяльність січовиків. Незмінним пра-
вилом козацької спільноти були щоденні молитви (вранішні і вечірні, 
перед початком важливої справи та вживанням їжі тощо) та відвідування 
січової й багатьох інших церков Запорожжя. Тому не дивно, що й через 
десятиліття після зруйнування Запорозької Січі в народних переказах про 
козаків люди постійно підкреслювали їхню глибоку набожність: «Запо-
рожці жили по-божеські, не знали вони ніяких чар; од них і поганого 
слова не почуєш… Жили вони наче ченці: жінок не торкали, а все 
воювали та молились Богу; і молилися добре: знали і “Отче нашу”, і 
“Вірую”. Більше усього молилися, як на війну йшли». У кожному ко-
зацькому курені обов’язково була покуть із святими іконами й лам-
падкою, а січовики з благоговінням носили натільні хрестики та іконки 
Богородиці, святого Миколая Чудотворця, Архістратига Божого Михаїла. 
Найпочесніше місце в Запорозькій Січі займали майдан та січова церква, 
в якій правилися щоденні літургії за православним чернечим чином. На 
богослужіння зазвичай приходили старшини, старі запорожці та вільні від 
походів козаки. Очевидці відзначали, що «з-поміж запорозьких звичаїв 
були й набожні обряди, що стосувалися християнського закону й чеснот, 
бо серед козаків багато було святобливих, співчутливих до прочан й 
люблячих ліпоту церковну, а особливо серед старих, які ходили до церкви 
майже щоденно».  
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Попри це, в своїй більшості запорожці вільно вживали горілку та 
тютюн (який частіше диміли люльками та рідше нюхали), жартуючи: 
«Мені з жінкою не возиться / А тютюн та люлька / Козаку в дорозі 
знадобиться». Було серед них чимало й таких, «що не вживали тютюну… 
їх дражнили “святими”, “святошами”, бо вони і горілки не пили… До 
іншого, було, як увіходиш в хату, то трубки [люльки] не неси, залишай у 
сінях: у хаті боги [ікони]». Подібні ж іконостаси-покуті влаштовувалися у 
кожному курені в Січі над тим місцем, де сидів курінний отаман та 
старшина, що, на думку священнослужителів, перетворювало козацькі 
казарми чи їх кутки на келії-каплиці.  

Втім, віра запорожців у спасительну силу святих ікон не була ідоло-
поклонною. Загалом найпоширенішим на Запорожжі був культ Покрови 
Пресвятої Богородиці, який символізував і непорочність / безшлюбність 
січовиків, і надію на заступництво Божої Матері у захисті християн від 
ворогів, а в ХVIII ст. – від російських зазіхань щодо Запорозьких Воль-
ностей55. Це знайшло втілення в козацькій іконописній традиції, коли 
поряд із Богородицею на образах змальовувалися провідники Війська 
Запорозького, які й самі покривалися небесним омофором і, разом з тим, 
намагалися допомогти Матері Божій підтримувати останній над христи-
янським світом. Саме на одній із таких козацьких ікон початку 70-х років 
ХVIII ст. поряд із Богородицею було зображено Святого Миколая й 
Архістратига Божого Михаїла, а нижче – групу запорожців на чолі з 
кошовим отаманом П. Калнишевським та писарем І. Глобою56. 

Релігійне забарвлення мали й виїзні колективні засідання військової 
старшини та церковного начальства Запорожжя, про що свідчать записи в 
похідних журналах січового архіву (1772, 1774 рр.). Зокрема, у 1772 р. в 
такий об’їзд виїжджали кошовий П. Калнишевський, військовий суддя  
А. Носач, ієрей В. Сокальський та похідна військова канцелярія. Пере-
важна більшість часу у делегації Коша займало вирішення важливих 
справ місцевого товариства. При цьому, незважаючи на похідний стан, 
новоприбульці козацьким звичаєм обов’язково відвідували вранішні та 
вечірні богослужіння в місцевих храмах: «ходили… в суботу в церковь на 
утреню и на службу. Прежде службы был акафист, а по акафисте пето 

———————— 
55 НБУВ. ІР, ф. 209. № 3, арк. 450-451; Кузьмук О. Начальники січових церков.  

С. 593-594; Скальковський А.О. Історія Нової Січі… С. 120; Новицький Я.П. Народна 
пам’ять про Запорожжя. С. 52-53; Лиман І.І. Церковний устрій Запорозьких Вольностей 
(1734–1775). Запоріжжя, 1998. С. 112.  

56 Кузьмук О. Начальники січових церков. С. 594; Орловский П. Переписка отамана 
Петра Калнишевского с киевским митрополитом Арсением Могилянским // Киевская 
старина. 1893. № 7. С. 140-142; Кузьмук О.С. Православна традиція Війська Запорозь-
кого. С. 108-113.  



Частина ІІІ 354 

умиленную песнь “О, всепетая Мати” и другие. А когда акафист совсем 
совершился, начата… служба Божия». Згодом було влаштовано взаємні 
гостини: «А по службе пан кошевой всех панов и священников... звал и 
по несколько чарок горелки трактовал... По вечерни ж к иерею Василию 
вечеряти и в гости до иерея Артема ходил, у коего и певчими был 
забавлен». Поряд із старшиною на дозвіллі й рядові запорожці не про-
минали прийняти по кілька чарок горілки, хоча при цьому, часто над 
своєю стравою за столом (де була й оковита) вони щиросердно читали 
«Отче наш» та інші застольні молитви. Тож важливо відмітити, що в усіх 
ділових поїздках старшини й рядових запорожців чи то в межах Запо-
розьких Вольностей, чи то в далеких виправах козацтво завжди першим 
ділом відвідувало місцеві сакральні святині й храми. Тому і в наступні 
часи у народних переказах про запорожців часто згадувалося: «як 
приїдуть було які з них по ділах чи до Москви, чи до Петенбурха, чи до 
Київа, то перш усього йдуть по церквах Богу молиться, до мощів при-
кладатися та подаяніє духовним давати. До церкви вони велике усердіє 
мали»57. 

Важливим було й розуміння тяглості козацької православної традиції 
від давньоруських часів. Адже церковні та культурні діячі України ще в 
першій половині XVII ст. постійно наголошували на тій обставині, що 
українські козаки є не лише спадкоємцями давньоруських воїнів / дру-
жинників, а й успадкували християнську віру від Володимирового хре-
щення Руської держави. Так, у тогочасній дисертації Аарона Бліверні-
ціуса, захищеній в місті Лешно, про українських козаків писалося, що «в 
давнину русини такими ж човнами користувалися і на Константинополь 
воювали, яких вживають сьогоднішні козаки». А у відомій «Протестації» 
православної ієрархії 1621 р. Йова Борецького і Мелетія Смотрицького 
стосовно козаків відзначалося: «Це їх предки разом з Володимиром 
хрестилися і прийняли християнську віру від Царгородської церкви і по 
цей день у цій вірі родяться, хрестяться і живуть». Це ж зауважив і Касіян 
Сакович у віршах на похорон Петра Сагайдачного: «Війско Запорозьке... / 
Плем’я то є з насіння того Яфета... / За Олега руського монарха, плавали / 
В човнах по морю і на Царград штурмували. / Їх то предки з руським ся 
монархом хрестилися / Володимиром і в вірі тій статечно жили, / При 
котрій і вони так стоять статечне / Що за неї умирати готові конечне»58.  
———————— 

57 Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. Т. 1. С. 179-181; НБУВ. ІР, ф. 209, 
№ 3, арк. 450-451; Кузьмук О. Начальники січових церков. С. 594.  

58 Возняк М. Історія української літератури: У 2 кн. Львів, 1922. Кн. 2. С. 259; 
Українська література XVII ст. / Упор. В. Крекотень, ред. О. Мишанич. К., 1987. С. 221; 
Історія української культури: У 5 т. Т. 2: Українська культура ХІІІ – першої половини 
XVII століття. Київ, 2001. С. 30.  
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Таким чином, соціальні відносини та звичаєво-правова культура 
українського козацтва значною мірою базувалися на нормах моралі та 
релігійного вірування. Адже, попри особливості суспільного життя та 
родинних відносин на Запорожжі, низове козацтво практично повністю 
відтворило на своїх землях церковну організацію та християнське світо-
сприйняття, характерні для більшості українських земель. При цьому 
християнське світорозуміння запорожців мало в своїй основі як харак-
терну українську православну традицію, так включало і своєрідні ко-
зацькі релігійні погляди й повсякденну практику (обумовлені військовою 
самоорганізацією та особливим територіально-економічним укладом), а 
також елементи дохристиянських вірувань і обрядів (з відчутним мілітар-
ним акцентом). А церковні приписи та релігійні канони були чи не 
найдієвішим засобом врегулювання суспільних правовідносин та загаль-
них норм співжиття інколи досить свавільних співгромадян-запорожців. 
Особливо це стосувалося тих складних періодів та конфліктних випадків, 
коли владно-соціальні інституції Війська Запорозького Низового були 
вже не в змозі утримувати ситуацію й виконувати покладені на них 
функції.  

 

Козацькі впливи на формування українських прізвищ 

Особливого значення в контексті дослідження субкультури україн-
ського козацтва – як вагомої архетипної складової українського етносу – 
набуває вивчення формування українських прізвищ та впливу на вказані 
процеси особливостей козацького періоду історії. Подібні дослідження 
мають базуватися на методах ономастики – спеціальної лінгвістично-
історичної дисципліни, яка вивчає власні імена й назви, їхню історію, 
семантику, будову, основні закономірності розвитку. Назагал ономастику 
вважають розділом лінгвістики, що досліджує сукупність власних імен 
певної території, етносу, історичного періоду. Актуальним для нашого 
дослідження є такий розділ ономастики, як антропоніміка, що саме й 
вивчає імена людей59. 

Прізвища, як додатковий до імені ідентифікатор особи, з’явилися в 
українських козаків, як, власне, й у решти українців, стихійно і мали на 
меті детальніше охарактеризувати того чи іншого їх носія. Фахівці 
відзначають, що паралельні з іменем прізвищні ідентифікатори україн-
ських чоловіків, аналоги сучасних прізвищ, з’являються вже десь в  
ХІІІ ст. та набувають поширення в часи складання різноманітних 

———————— 
59 Худаш М.Л. Із спостережень над українськими козацькими особовими назвами-

композитами середини XVII ст. // Ономастика. Київ, 1966. С. 136-145. 
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майнових та податкових реєстрів XV, XVI і подальших століть, коли 
доводилося розрізняти однойменних сусідів-господарів окремого хутора 
чи села. Проте якщо у селянсько-міщанської верстви прізвища часто 
носили патронімічний (походили від імені предка – Петренко, Гриценко, 
Іваненко) чи професійний (Кравченко, Бондаренко, Гончаренко) характер, 
то в козацькому середовищі багато новоприбульців, навпаки, прагнули 
приховати / забути своє попереднє / старе / родове прізвище. А тому за 
козацьким звичаєм отримували нове прізвище / прізвисько, яке полег-
шувало козацькій спільноті можливість точніше ідентифікувати особу. 
Важливо відзначити, що новонадані козакам прізвища часто у своїй 
переважній більшості (приміром, у полкових реєстрах середини XVII ст.) 
будувалися за нормами української словотворчості і мали закінчення на –
енко: Голопупенко, Гнилоскуренко, Дубогризенко, Короцюпенко тощо. 
Зміна попереднього прізвища на нове (яке відображало якусь зовнішню 
прикмету чи внутрішню рису характеру) сприяла швидшій адаптації 
новоприбульців до козацьких порядків та умов життя.  

Найперше нових козаків називали за місцем їхнього попереднього 
проживання або куреня, до якого приписували новобранця (Батурин-
ський, Канівський, Корсунський, Уманський, Іркліївський, Переяслав-
ський, Полтавський або ж відповідно Фастовець, Полтавець тощо). Коли 
козак, бувало, прославився / ославився у якомусь українському регіоні 
або в далеких землях під час походів, тоді він міг отримати й відповідне 
прізвище того регіону. Тому, коли козаки називали когось за етнічною 
ознакою (поляків – Ляхович, Ляшенко, Полулях, Мазуренко; прибал-
тійців і білорусів – Литвин, Литовка, Литовченко, Вільня, Лотиш, Лот-
вишченко, Пінчук, Биховець, Туровець; московитів – Москаль, Донець, 
Солдат;  південно-західних сусідів та балканців – Сербин, Болгариненко, 
Волошин, Мултяненко, Басарабей, Грек, Гуцул, Угрин, Венгеренко, Чехо-
вич, Жишка, Німець, Прус, Швед, Арнаут (албанець), Татарчин, Тур-
ченко, Ногаєць, Чемерис, Черкес; грузин – Циган, Ормененко, Вірменко, 
Маджар, Гуржій, Обиз, Іберець; євреїв – Юдай, Лейба, Перехрист), то це 
не завжди вказувало на іноплемінника, а могло бути просто згадкою про 
якісь «подвиги» молодця у певному регіоні чи проявлені козаком риси, 
типові для якогось конкретного етносу. Та й впродовж тривалого періоду 
проживання на українських землях ті незначні іноетнічні представники 
козацтва як суто військової корпорації змушені були осідати та асимі-
лювалися  місцевим українським населенням. Тож вже навіть через 
півстоліття зафіксовані в прізвищах козаків етнічні особливості залиша-
лися чи не єдиною формальною згадкою про їхніх етнічних предків60. 

———————— 
60 Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси. Вып. 2. Киев, 1896. С. 89; 

Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. Т. 1. С. 148; Голобуцький В.О. Запорізька 
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Крім того, українські козаки часто формували прізвищні назви своїх 
побратимів за ремісничими чи іншими заняттями (Шаповал, Желізняк) 
або ж на пам’ять про якусь неординарну, часто жартівливу, подію, на 
відзначення особливих рис характеру чи фізичної вади (Присліпа – той, 
хто прогавив / недогледів ворога, перебуваючи в дозорі; Палій – той, хто 
необачно вчинив пожежу в курені чи Січі; Корж – той, хто спіткнувся й 
котився колобком, тощо; відомий козацький ватажок Семен Гаркуша, 
приміром, отримав своє прізвище «з причини його гаркавості (картавості) 
при вимові»). Нерідко козацькі прізвища підкреслювали / гіперболізували 
певні особливості зовнішнього вигляду або вдачі козаків: Головатий, Чуб, 
Зуб, Носань, Губа, Шрам, Горбоніс, Сухий, Сухина, Лантух, Рябко, 
Стражак, Білий, Білан, Слинько, Легкоступ, Побігайло, Прохватило, Ци-
подрига, Свистун, Швидкий, Покотило, Холодний, Гарячий, Солодкий, 
Косач, Хмара, Круть, Хижняк. Джерелом прізвищ також ставали пори 
року, дні тижня або характерний одяг: Зима, Засуха, Понеділок, Субота, 
Свита, Столата, Кирея, Жупан. 

До так званих експресивних та оцінювальних прізвищ належали 
також складні словотвори, які майже не властиві іншим мовам: Криво-
шапка, Лупиніс, Півторакожух, Непийвода, Непийпиво, Неїжмак, Недай-
каша, Неїжборщ, Нагнибіда, Паливода, Перебийніс, Убийвовк, Куйбіда, 
Сиротадобрий, Цаберябий, Тягнирядно, Загубиколесо, Задерихвіст, Стор-
чаус, Семипалка, Стріляйбаба, Держихвістпістолем, Неридайменемати.  
У козацьких прізвищах часто використовувалася зменшувальна форма 
(Діжечка, Кухлик, Дудочка, Ковбаска, Кашка, Жабка, Коза, Часник, 
Шкода, Гнида) та протилежне значення слова (велетнів звали Малюта, 
Кулачок, а малих – Махина тощо). Окрему группу становили козацькі 
прізвища за назвами представників оточуючої їх флори і фауни: Вовк, 
Лось, Соболь, Шкапа, Сич, Сова, Сорока, Синиця, Ворона, Снігур, Голуб, 
Горобець, Лелека, Селезень, Кулик, Шпак, Чайка, а також за назвами 
козацьких страв: Соломаха, Тетеря, Щерба, Щербак тощо. 

При цьому прізвиська, які фіксували якусь ваду характеру козака, 
сприяли його перевихованню і вже за нових обставин – при здійсненні 
ним гідного вчинку – товариство давало герою зовсім інше прізвищне 
найменування. Новонадане прізвисько могло з часом знову замінюватися 
іншим, як згадка про якийсь вчинок, курйоз, подію (Пересунько → Журба 
→ Присліпа). Той же С. Гаркуша у подальшому своєму козацькому житті 
(морські походи 1770–1771 рр. та Коліївщина) звався і Гаркавим, і Лисим, 

                                                                                                                                                             
Січ в останні часи свого існування 1734–1775. Київ, 1961. С. 150-151; Худаш М.Л. Із 
спостережень над українськими козацькими особовими назвами-композитами середини 
XVII ст. С. 136-145. 
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і Щербатим, і Верхосудом. Така мобільна переміна козацьких прізвищ 
призводила до того, що навіть їхня старшина не завжди встигала від-
слідковувати, яке на даний час найменування має той чи інший запо-
рожець. Тому російський секунд-майор Нікіфоров, перебуваючи в Січі 
1749 р., писав своєму генералу Леонтьєву, що січовики «називаються 
лише за куренями, а імен їхніх не лише кошовий, але й курінний отаман 
не відає». В даному випадку, щоправда, не слід скидати з рахунку й ту 
обставину, що запорозька старшина могла умисне не надавати відомостей 
російським властям про персональний склад куренів Запорозької Січі.  

Ті козаки, які обирались на найвищі старшинські посади, мали звичай 
називати себе (або ж підписуватися) по імені та по-батькові, а не за 
прізвиськом. Так, кошовий отаман Григорій Лантух іменувався Григорієм 
Федоровим, Степан Гладкий (1741) – Стефаном Даниловим, а товариство 
їх називало відповідно Федоровичем, Даниловичем і таке інше. Втім, й 
такі прізвища не завжди виникали від справжнього імені їхніх батьків. 
Так, відомо, що С. Гаркушу ще звали Васильовичем, але вважається, що 
його батько був не Василем, а Іваном Миколаєнком. Загалом тривале 
перебування козацької старшини на виборних посадах теж призводило до 
закріплення назв займаних ними урядів або іншої «козацької спеціа-
лізації» у подальших прізвищах їхнього роду (Гетьман, Отаман, Хорун-
жий, Осавул, Писар, Сотник, Пушкар, Гармаш, Порохня, Стороженко, 
Компанієць, Канторій, Гардовий тощо). Тому досить обгрунтованим є 
висновок про те, що козацька верства була кузнею нових та урізно-
манітнених прізвищ в Україні61.  

 
Козак як етнічний / національний герой 

Важливо відзначити, що протягом великого історичного періоду 
козaки виступали найяскравішим дaвнім стереотипом українського етніч-
ного / національного героя. У залежності від форми оповідальної фіксaції, 
масштaб етнічного героя козацької епохи коливався у межах від казково-
фольклорного лицаря із надзвичайними можливостями передбачати події 
———————— 

61 Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси. Вып. 2. С. 89; Яворницький Д.І. 
Історія запорозьких козаків. Т. 1. С. 148-149; Голобуцький В.О. Запорізька Січ в останні 
часи свого існування… С. 150-151; Худаш М.Л. Із спостережень над українськими ко-
зацькими особовими назвами-композитами середини XVII ст. С. 136-145; Непокупний А.П. 
та ін. Міжетнічні зв’язки в українській антропонімії XVII ст. («Реєстри всього Війська 
Запорозького» 1649 р. і мовно-територіальні контакти). Київ, 1989; Гуржій О.І. Гаркуша С.І. 
// Енциклопедія історії України. Т. 2: Г–Д. Київ, 2004. С. 55; Білоусенко П.І. Козацькі 
прізвища // Там само. Т. 4: Ка–Кол. Київ, 2007. С. 426-427; Коваленко М.Г. Козацькі 
прізвища. URL: http://www.sich.in.ua/index.php?module=articles&act=show&c=4&id=34 
(16.06.2019). 
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та потужно впливати на навколишній світ і до піднесено прославленного 
в українських думах козака-страдника62. Вaжливою рисою козaка як 
етнічного героя, зaфіксованого у народному фольклорі, було вже не-
звичне / чудесне з’явлення на світ такої особи, тобто етіологічність її 
походження. Aдже подальші нaдзвичайні можливості та подвиги тaких 
козаків – а це головно були козаки-характерники – пов’язувалися, за 
логікою трaдиційного укрaїнського світогляду, із початком явища, якому 
приписувався сакральний, символічний зміст. Тому такі «знaючі» козaки-
хaрaктерники, за оповідaльним фольклором, були зaчaті та нaроджені в 
нaдзвичайний спосіб, що нaближувало етнічного героя козaцької доби до 
aрхаїчного кaзкового культурного героя. Тому-то й славнозвісний козaк 
Семен Пaлій з’явився у світ зa aнaлогією з кaзковим хлопцем-богaтирем 
Котигорошком. Так, за нaродним переказом, бaтько однієї дівчини із 
Мотовилівки випадково виорaв нa своєму полі зaгадкову голову (вона 
могла розмовляти) дaвнього лицaря, потім спалив її нa порох, a дівчинa 
помилково (сплутaвши із сіллю) з’їла тієї золи тa згодом нaродила Семена 
Безбaтченкa (Пaлія). Цим сaмим – тобто через дивне / непорочне зaчaття, 
за нaродною логікою, ніби тільки й могла бути підтверджена «справж-
ність» козака-героя. Aналогічним у оповідaльному нaродному фольклорі 
був і обрaз слaвного гетьмaна Укрaїни Богдaнa Хмельницького. Він теж 
з’явився на світ (про зaчaття тa нaродження не згaдується) у благочес-
тивих бездітних дідa з бaбою, які знaйшли його, почувши голос дитини у 
прилеглому до хaти хмільнику. Aле побaчена дитинa була знaменитою, бо 
«в голові в неї сяяло сонце». І коли дід, перехрестившись, поніс дитя до 
хaти, то «сонце теж пішло зa ними… стіни розступилися, і нa місці стaрої 
хaти виросли пaлати, і в усіх пaлатах ясно-ясно стало». A згодом нa тому 
місці постaлa церквa63. 

Іншою ознaкою козaкa як етнічного героя була богaтирська стaтура та 
сила, на чому неодноразово робився наголос у народних переказах: «От 
які богaтирі (козаки. – Авт.) були – земля не держaла!.. У нього, у того 
зaпорожця, сім пудів голова!.. A вуса у нього такі… і в двері не влізе». 
Крім того, козaк-герой не мислився без нaдзвичайних здібностей, якими 
володіли хaрaктерники: «на двaнадцяти язиках уміли бaлaкать – вони із 
води могли сухими виходить… сон на людей нaсилать і тумaн, на кого 
треба, пускaть, і в річки переливaться…, у верцала… за тисячу верстов 

———————— 
62 Гримич М. Традиційний світогляд та етнопсихологічні константи українців.  

С. 251-275; Мелетинский Е.М. Культурный герой // Мифы народов мира. Энциклопедия. 
Т. 2. Москва, 1982. С. 25-28.  

63 Гурбик А. Субкультура українського козацтва. С. 47-65; Гримич М. Традиційний 
світогляд та етнопсихологічні константи українців. С. 251-275.  
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бачили, що воно у світі робиться». А тaкож в Україні з покоління в 
покоління переказували, що «зaпорожці були лицaрі і великі гaлдовники. 
Куля їх не брaла, на Дніпрі, було, постелять повсть і йдуть»64.  

Тaкі ж високі вимоги висувалися нaродом і до своєї еліти. Лише той 
предстaвник козaцької стaршини ввaжався спрaвжнім етнічним / культур-
ним героєм, який мав нaдзвичайні здібності та міг сaмотужки вирішувaти 
долю визначaльних битв чи поворотних моментів історії. Тому не кожен 
слaвний гетьман Укрaїни чи кошовий отaман Зaпорозької Січі потрaпляв 
на скрижaлі нaродної пам’яті як хaризматичний лідер / кермaнич. Сaме до 
таких нaродний поголос зараховував згадуваного вже полковника біло-
церківського і фастівського Семена Пилиповича Гурка (1640–1710), якого 
січовики охрестили Палієм: «Семен Палій був запорозький лицар, вели-
кий вояка та великий знаюка (володів сакральними знаннями. – Авт.). На 
війні його не брала ніяка куля». Саме надзвичайним здібностям Семена 
Палія народні перекази (які, щоправда, постали в насадженій з Півноч-
ного Сходу традиції, відбивши імперську лояльність частини україн-
ського соціуму) відводили чи не головну роль у тому, що гетьман 
України І. Мазепа та король Швеції Карл ХІІ зазнали поразки у Пол-
тавській битві (27.VI.1709): «він (Палій. – Авт.) поробив шведові увесь 
порох його пилом, на все військо супротивників напустив туман, а потім 
того, вивів вгору три високі огненні стовпи і нагнав на шведаів такий 
страх, що вони покинули все своє добро та давай швидше тікать». І лише 
потім за відступаючими кинувся «вслід цар (Петро І. – Авт.)» і довершив 
вже зроблену козаком-характерником справу. Та й потім, звершивши 
фактично самотужки перелом в Полтавській битві, Семен Палій знову 
повівся як справжній український герой, бо відмовився від царських 
дарунків та «пішов кудись у пустиню та там і вмер пустельником». Тобто, 
в народних переказах постійно підкреслюються високі мотиви вчинків та 
здатність до надзвичайного, чим володіли, за народною уявою, лише 
найзагадковіші та найповажніші позитивні герої – козаки-характерники. 
Останні, щоправда, хоча й пов’язувалися із чудесним народженням та 
магічними здібностями, та все ж уже не були архаїчними героями, а 
представляли нову козацьку епоху. Прикметно, що для козацтва загалом 
не було властивим домінування родових / сімейних мотивів, а на передній 
план виступає товариство / громада, лицарська справа / честь, колоритне 
повсякдення, дотепність та самоіронія65. 

———————— 
64 Новицький Я.П. Народна пам’ять про Запорожжя. С. 50; Гримич М. Традиційний 

світогляд та етнопсихологічні константи українців. С. 251-275.  
65 Гурбик А. Субкультура українського козацтва. С. 47-65; Гримич М. Традиційний 

світогляд та етнопсихологічні константи українців. С. 251-275; Новицький Я.П. Народна 
пам’ять про Запорожжя. С. 50. 



Духовно-культурні вектори моделювання суспільного простору 361 

Іншим стереотипом козака-героя була його здатність до випробувань, 
самообмежень, страждань та духовного вдосконалення. Лише таке ду-
ховне очищення / прозріння та страждання могли, зрештою, гарантувати 
герою спасіння в життєвих небезпеках та загальне спасіння (для загиблих 
козаків або ж як вінець усього життя) в Царстві Небесному. Саме ці 
аспекти були часто ключовими у козацьких думах, які попервах називали 
псальмами та піснями. А тому шлях героя козацької доби, оспіваний 
українськими кобзарями та лірниками, був суголосний із житіями хрис-
тиянських святих, адже, лише спокутувавши свої гріхи, пройшовши всі 
духовні іспити, герої українських дум заслуговують на порятунок у 
конкретній смертельній небезпеці та найвище право перебувати в раю на 
тому світі. У противному разі – без виконання важливої життєвої місії, 
уникаючи випробувань і страждань (тобто провадячи тихе безтурботне 
життя), не спокутуючи гріхів та без каяття – козак не має шансів на 
спасіння, а відповідно, на звання героя в широкому розумінні66. 

Із початком козацьких національно-визвольних воєн кінця XVI ст. та 
особливо Української революції середини XVII ст. під проводом Богдана 
Хмельницького на передній план українських дум-хронік та літописної 
традиції виходить інший український ідеальний героїчний образ, зумов-
лений новим історичним періодом. Вказані конкретно-історичні події 
залишають все менше місця для ірраціонального сприйняття етнічного 
героя. І хоча образ головного політичного героя доби – гетьмана України 
Богдана Хмельницького все ще несе на собі нашарування міфологізації, 
однак при цьому він все більше набуває раціонального забарвлення.  
Б. Хмельницький, попервах огорнутий рясою страдника, пізніше постає 
як вмілий та хитрий керманич, а згодом ми вже бачимо харизматичного 
національного лідера з ідеями української державотворчості й соборності, 
який змінює парадигму ідеального українського героя, і для якого най-
важливішою стає боротьба за правду, справедливість, рідну землю, свій 
народ, а не лише особисте вдосконалення / страждання та пасивне спо-
глядання / очікування небесного покарання для сил зла67. 

Візуальною об’єктивізацією образу образом козака як етнічного укра-
їнського героя можна вважати широковідомі картини «Козак Мамай», які 
були найпопулярнішими в Лівобережній Україні та частково на Право-
бережжі впродовж XVII–ХІХ ст. Один із найдавніших зразків картини, 
який дійшов до нашого часу, відноситься до 1642 р. Образ козака-
бандуриста прирівнювався до народної ікони та домашнього оберегу і був 

———————— 
66 Легенди та перекази / Упорядкування та примітки О.І. Дея. Київ, 1985. С. 188-222; 

Гурбик А. Субкультура українського козацтва. С. 47-124. 
67 Мелетинский Е.М. Культурный герой. С. 25-28; Гримич М. Традиційний світогляд 
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практично у кожній українській хаті, а також малювався на меблях, 
скринях, посуді, кахлях, дверях, віконницях, стінах, липових вуликах і 
дошках для прання. Про загальноукраїнську основу картини «Козак 
Мамай» свідчила як її однакова назва у всіх регіонах України, так і одно-
типна композиція. Особливо емоційного ставлення в українців «Козак 
Мамай» почав набувати у час затухання козацької вольниці, коли на-
щадки козаків хоч якось пробували засвідчити своє не селянське 
походження та наявність козацького коріння. А решта українського за-
галу намагалася підкреслити цією «козацькою іконою» пам’ять про 
героїчні сторінки історії української землі та застерегти / нагадати собі й 
новим панівним верствам про широкі народні рухи й попередні вольності. 
Практично на всіх композиціях поряд із козаком, що сидить у степу, 
підібгавши ноги, зображували дерево (очевидно, це був сакральний для 
козаків дуб), його вірного коня, шаблю, спис, лук, сагайдак із стрілами, 
пістолі й порохівниці, козацьку люльку, пляшку, чарку, інколи гральні 
карти чи інші атрибути козацького життя. Козак-бандурист поставав як 
символічний узагальнений образ всього українського козацтва, що уособ-
лює мужнього ідеального захисника рідної землі, який задумливо й зосе-
реджено грає на бандурі, але готовий будь-якої миті осідлати коня, що 
поруч, та взятися до зброї. Простота й лаконічність художнього задуму, 
плавні й заокруглені спокійні лінії, часом спрощеність рис і форм різ-
номанітних копій-редакцій таких картин надають їм барокового стилю і 
навіть деякої монументальності. Характерним було й портретне зобра-
ження самого козака: трохи нахилена голова, широке відкрите обличчя, 
задумливі очі, козацькі вуса й оселедець, пишне вбрання червоного, 
зеленого й вохристого кольорів та шапка, що лежить поруч. На думку 
дослідників, композиціонування подібних постатей (що саме так сидять і 
співвідносяться з оточуючим середовищем) має східну іконографічну 
традицію, є досить давнім, несе у собі глибинне символічне навантаження 
і, вочевидь, походить із скіфської та навіть ще з індоарійської спільноти. 
Тож, відомі з пізнішого часу (друга половина XVII, XVIII та XIX ст.) 
українські зразки, що втілюють образ Козака Мамая, передають нам лише 
видиму побутову символіку картини та приховують допоки невидиму (не 
вповні зрозумілу) змістовну частину подібних сакральних зображень, які, 
як вважається, містять духовний заповіт пращурів українського народу68.  
———————— 

68 Білецький П.О. «Козак Мамай» – українська народна картина. Львів, 1960. 32 с.; 
Марченко Т.М. Козаки-Мамаї. Київ–Опішне, 1991. 80 с.; Її ж. Народні картини // 
Пам’ятки України. 1991. № 4; Шокало О. Козак Мамай: образ українського лицаря // 
Український світ. 1996. № 1, 3; Лиша Р. Сторони Всесвіту // Образотворче мистецтво. 
1996. № 1; Клос А.І. Етимологія концепту «козак» у контексті питання виникнення та 
формування козацтва // Нікопольський регіон – центр запорозького козацтва у ХVІІ–
ХVІІІ ст. / Матеріали конференції. МАУП Нікопольська філія. Нікополь, 2006. 116 с.; 
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Вказані козацькі архетипи зберігають свою вагомість і в сучасності. 
Адже на головному Майдані Незалежності столиці України, який має 
символічно-ідентифікаційне значення, поряд із легендарними заснов-
никами Києва також бачимо монумент прославленого Козака Мамая зі 
зброєю та козацькими атрибутами. 

Аналізуючи історичний контекст, відзначимо, що, заявивши про себе 
ранніми джерельними відомостями, належними до ХІІІ ст., та опредмет-
нившись в іпостасях перших козаків-уходників, промисловиків, провід-
ників у степах та отаманів розрізнених озброєних ватаг і товариств XIV–
XVI ст., козацтво енергійно еволюціонувало до рівня суспільного стану з 
потужною звичаєво-правовою культурою та державотворчим потенціа-
лом. Разом з тим, через козацький спосіб життя та різні форми коза-
кування (промислові, економічні, мілітарні) пройшов значний відсоток 
представників різних українських верств (від міщан та селян і до шляхти), 
які швидко набували нового досвіду й мобільності та змінювали / роз-
ширювали базові засади світогляду. Водночас українське козацтво стало 
потужною кузнею нових прізвищ в Україні, які в Запорозькій Січі дава-
лися новоприбульцям на козацький манер69. 

Проте в межах російського державно-імперського механізму україн-
ське козацтво із його державницькими устремліннями, демократичними 
ідеалами свободи й національної незалежності українського народу, 
героїчними й романтичними сторінками багатовікової історії боротьби за 
рідну землю, новаторською економічною моделлю та національно-духов-
ною спадщиною не мало реальних шансів / перспектив для подальшого 
розвитку. Протягом XVIIІ ст. російський абсолютизм доклав усіх зусиль 
для того, щоб демонтувати витворену за козацьким зразком українську 
державно-суспільну організацію та навіть стерти пам’ять про козацькі 
часи в Україні. У 1764 р. Катериною ІІ було скасовано українське геть-
манство та ліквідовано українські навчально-культурні заклади, у 1765 р. 
козацький устрій було демонтовано на Слобожанщині (разом із козаць-
кими школами), у 1775 р. знищено Запорозьку Січ, у 1781 р. ліквідовано 
полкову систему Лівобережжя, а трохи згодом реорганізовано (в карабі-
нерські регулярні полки) лівобережне городове козацтво (1783–1784 рр.), 
у той же час на Лівобережжі та Слобожанщині поширено загальноімпер-
ські закони й юридично оформлено кріпацтво (1783 р.), під що потрапила 
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й значна частина українського козацтва70. Тож, в тотальному наступі 
російської влади на Україну основний удар було зосереджено саме на 
козацькій (провідній / домінуючій у той час) її складовій, що водночас 
супроводжувалося русифікацією та провокуванням розколу й чвар в сере-
довищі козацької старшини, а також між останньою й широкими народ-
ними верствами.  

Проте подальше нівелювання та кількісна мінімізація козацтва у со-
ціальному організмі України не призвели до повного зникнення «ко-
зацьких» ціннісних орієнтацій, пріоритетів та морально-етичних устано-
вок в загальній ментальності українців. Козацькі цінності продовжували 
активне життя / існування в духовній / творчій їх спадщині, в літописах, 
думах, псальмах, піснях та фольклорних творах. Чимало ментальних 
козацьких установок було в подальшому сублімовано та частково зні-
вельовано (приміром, ідеї побратимства та загальної оборонної місії 
українського козацтва), а також трансформовано у бік більш традиційних 
для загальноукраїнського етнокультурного простору рис. А козацька 
ментальність загалом стала репрезентувати «vita maxima» українців, що 
особливо яскраво проявилося у часи незалежності новітньої Української 
держави. Зокрема, на суспільно-побутовому рівні, коли значного поши-
рення набула культурно-мистецька й фольклорна складова козацької 
спадщини в творчих колективах, громадських організаціях України, а 
також у пострадянських ментальних установках на власну відповідаль-
ність за своє життя та свою країну, сміливе здобування почасти ризи-
кованого так званого «козацького хліба», а також мілітарний захист 
держави від чужих посягань. Вказана козацька модель поведінки випукло 
контрастує із значно деформованою в радянсько-колгоспний репресивний 
період так званою селянською, аграрно-землеробською ментальністю 
українців, із їхньою повільністю й обережністю. 

 

———————— 
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